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 ΑΡΟΕΟΙΤ 

Ῥ. 10. 1ΛΔ0. αΒΙΒΞΒΡΒΑΟΗ. 
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1Υ. ΕΥΝΑΝΑάαΕΒΙΙΑ 

ΟΟΜΕΙΕΕΟΤΕΝΕ. 

[ο .. 
τι τσκ θεν----- 

ΕΡΙΤΙΟ ΝΟΝΥΑ.. 

ωσκσικ---απαβµκον------ 

ΙΟΝΕΟΙΝΙ: 

Ἰπηρεποῖς Ε. 6. εί Ὁ. Ἠινικατον: ο, ΟύτΗξΙ1; ο. ΝΟνΝΝ; 

1ΟΝΟΜΑΝ, ΗυύΕΡΤ, ΒξΕΕς, ΟβΜΕ οι ΒΏπονυν; Π. ΡΕΙΕΞΤΙΕΥ: 

Β. Ώδαδτςα: Ταν’ εἰ ΗΙΤΤΑΚΕΗ: Τ,ΑΟΚΙΝάΤΟΝ οἱ ου. 

ο 1.ΜΑνΥΜμΑαν; ΒΑΕ ΡΥΙΝ, 0πΒΑροοκ οἲ ου; οἳ Τ. ΗΛΜΙΣΤΟΝ. 
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ἔ, ΜΟΝΙΤΟ)Μ. 

ΝοΟγυΜ Τορίαπιοπέαπι πιοςρασλήαπιπι 1έθγηι 

Ι1Ώ πδαπῃ Ποδίγαέαπη {Υρι5 νι]σαίαγι, αἰίεταπα 1ρδί15 
ο ποποπν (Πα]α εί ΤΓοπάϊπι 1196) αααπι ΡοίΙπχι15 

“40ο υΓα(ΙδδΙΠιθ ἆθδοτίροτο οοπαέΙ 54Π115. 

Αἀάάεπάα αιίοπι, 6 Ῥϊγοίιαπα νατΙιαγαπῃ Ίθοί1ο- 

ΠΠ Όγ]οσο ἀεοετρία, εἰ 1Π Αρρεπά]σε 5εοαπάο 

810 νο]απχῖπῖ α. (πιεςΌασ]ι]ο «ιι]εοία, ἼοοΙ5 5115 1Ώ 

86γιο οθίθΓατάΏω ποίαταπι Ἱπδεγεπάα οΙΓαΝΙΠΙΙ8. 

σππι αιπί6Πη ν1γ 1]]6 οἶαγ. ο ιάοπ6Πα ΠΠΙΠΟΓΙ5 {ΟΓΠ18», 

ἑεχίαπα ᾳῑεοπίς ππα]οτὶ οί φε]οείαπι ]εοίιοπίπι 

᾿νατιείαίεπι οοπιρ]εσθεμίαεπῃ, Ργε]α επη]θετΙξ (Τ1ρ5. 
1905), ηος ορεγῶ ΡΙΘΒΙΠΙ ἆάσΙπια5 Ώαπο θἱΙ8Πῃ, 

"Ἐδιιοτϊς ἆοσα. ]πιαπα ]αΏογοαπι, οἵιπι ΠΠ]ΟΓ6 ϱ0Η- 

[ευγε;: αἳ εὔπ αλα άρια 1 ]οοῖς ποηΠ]Β1] 1Πί6Υ 56 

ἀΙδοεπερεΏί, 5θὰ πιαχίπιαπι Ρατίεπη (απίυπι οἴγοι 
δισ]αφ Ιοεϊοπ1Πι ΡτοβαὈιίαίεπι ἀεβπιεηίες, Ἠιι- 

Ίᾳ5 1σιίαν ἀῑνεγειία(15 ογ]]οσεῃ 5αβ]εοίπας. Τ,θοξογὶ 

ἵαπιεη οὈδετναπά πι ο56, (αγιεδρασΏΙάπα, 1Ώ θἀ1ίιοπο 

Πα]ογε, ἑο5{1ῦᾳ5, ος απογαπι αποογ(αίε ]εοίῖο ααα- 

Ύπε νατίαης ρεπάετε νιάεαίις, αάΠΙβΙΠ5, « ου] αδν]ς 

Ἰεοίοτίς αγΏϊίγιο Ρειπα]ίθενο, πίγαπι οὐπο Εάπίογα 

δΕΠί1Γ6, 4Ώ Ἰοοίίοπεπῃ ο {οχία 1Π ΠΙΑΓΡΊΠΕΙΩ 8ΠΙ8Π- 

θαίαπη ρον(ἡπηπ]ο ἵω {οχέαπω τεροησΓς πια]! τ. 1η 

θά1έοηΏς απίεηι ΠΙΙΠΟΓΕ, οὔπι {σίθς πι] αζΠιρεατι- 

Α 4 



Ἶ ΜΟΝΙΤύΜ. 

πι, Ἑάπίοτειπ ορογέα]55ο 5επίθη{ΙΒΙΠ 5ΠαΠ1 ΡΤο « 
γουδὶδ ργοβραΡιέα{ῖ5 σγαίρι8 ρου δἱρ]αδ ασοαγα(18. 

ἀεοίαίαίς. ΌΏιατο π]] ΠΙΙΤΙΠ Ποβῖς ν]άρίατ, 51 πωςα 

1ΠΙΠΟΥ ἑά1Π9, ααοά αἆ δισ]α» αἰῑπεῖ, αὖ 1]]α πια]οτα τ; 

πλι{15 ΤΠ ]ουῖς αλα παπία]απα ἀῑδοτθρεί, 4159 {άΠ1ΘΠ. 
ος ἀἰ]]σεπίεν εποίανΊπας. 

Ώο πο οσο (Λο. Λροξί. αχ. 28. Ραυσ8 ΠηΕΠΊΟ- 
ταηᾶα 5υΏ{. ο Θεοῦ” ιοχιὴς νμ]σο τεςεερί Ιεοί]ο- 
ΏθΙη, α ἴεχία ΠΙα]οΓΙ5 οοι1οηΏΙδ Ῥγουδις γε]θοῖί 
(πιεδυασβίας, πι]]ο ΡργοβραὈΙμ{α{15 δ1οπο αάλιοιίο, 

Μαῖο ίαπιθῃ ]εοίϊοηί 1π πιαγσίης Ἰπίθγίογε ϱ41Μ]οπίβ 

ΠΙΙΠΟΡΙ8 δἱσ]α οὁ ργαβρ]ίαγ. Ὁ 6 Ώου [αοετεῖ, Ἱπρι]έ 

{οτί (πιεβὈασμίαπα οος]οῖ Ψαϊσαπι αμοίοτίας, 
οι]15 νατίεἰαίος α Βιγο]μίο εποίαία, ποπ πα ρα ]1οἱ 

Ἰατὶς {αοί δυηί, οἶπι Ρ8ί8 ε.α 61οΠί5 Πηα]οσίθ, 
ααῶ Αοία ΑροβίοΙογαπι οοπρ]εο(ϊέασ, ἐγρί ἀεδον- 

Ῥετθίασ; (νιἀο Ρτῶξ. νο]. 3, Ρ. 1.) Αἀάεηάα 1Ώ 

Ἠσπο Ἰοσαπα α Βἰτοβίαπα Όγ]]ορο ἀθοθερία, ΠΟΠ Ἱη- 
ογθηζά, 8Θ4 Β6ΟΓδΙΠι α ΡΙΙΠΙο ποία[ς 5αρ]ιοιεηάα, 
εατανΊπιαδ, αξ Εάῑίογι5 οἶαγ. οββθ[γα{1Ι9Π65, 6ο εΠ: 

πιοῦο 919 δορία {πεταπέ, Ἰεοίοτι οκΙηρεαπέΓ; 
«παπα παπι νεγδ]ηχ]ο οδί ουπῃ ἆθ Ἰεοίίοπο 5εοῦ 

Ραυἱίο Ῥεπισπιάς ]αά]οαίαγαπα {α1556, δι οοΙοθια 

γαδοαπαπα Ώυ]ο ΡραίτοσιπανΙ οορπονΙενεί. σαι 

αζεπι ΒΙτοβιάβ “ ρτο σεγίο ΡΤΟΠΙΩΟΘΙΒΓΘ ΠΟΠ αἱ- 

5µ5 διί, ααἰά 1Π 1ο οοᾶ]σε δοπρίαπα περοτιαέαγ,” 

(νιάο ργα/αίϊοπθΠι 5παπΠ α υαγίαδ ἰοείίοπεβ ας 

ἐεαέιωη «4Ροεα{ήῃδεοξ οοξεείαδ, Ρ. χκαὶκ. 4 ΟΗἱ0η 1. 



ΜΟΝΙΤΟΜ. 1 

ασ]ιῖο οἰέαίαη},) σοάϊοσπι 1]]απι ΡγβίαπεΙββΙπιαπη, 
α Ῥαγίδς παρει 1 Έοπιαπα τε]αίαπα, Ἱπεριοὶ Υο- 
[αϊπιας, οἱ {οτι σοπιπηα {ἶς αροσταρΗαπῃ α οἀδίοᾶο 

Βι0]ιοί]εσα Ὑαβσαπα Ἱπιροίταξαπα πιο Ἱηπήα ἆε- 

κο ρίπχα, ΤΤοί 

Μα Ἰκιεικιτικιέικιζαηοί 
᾽ακιτον Ὀυ πττερι ΕΤτοι αν 
Πσοατοςιατὂνἁικλκτος 
τθνικίον 

(μας. 1418, οοΙ. 1.) 
ο. 

Ἠπο θιιΏίῖ, λαο. απα]σο, αασο (ο ραιιοῖς ΠιΟΠΙ- 

έαπι γο]αίπημς; πέ ορι5 Ποδίγαπι 1Π Ῥοπαπῃ ραι- 

θν. αος1ρίαρ, οΓαΩ. 

Τομδίηών 1818. 

Ποοίοπων Ἠάλίοπὶς ποὐπογίο 7ογγπιώ (111ρς. 1805), 6 

7.εειοπϊόως ᾖ)ω Γπα}ογί ᾖαλλομίς λρρμαμή 
ο δαν, 

.... Βγ. βεος; Ματ. δι. 1. τς :α1 | 
ν 9, τρ. χνιι. 20. ως, 90. ΧΩ. 
τὰ, 11. ἃ-- {) Χχ, 10. Γθὸν 
. τε ΧχΧΙ. 46. Το. 
νὶ, δ. κ οπλῖεε, ο. νι ος Χχγ, θε πας. 
γη], 4. «Ω9. εἱ ἵπ ΠΙΔΥΡ. (ης, ο0 χχνἰ. 9. ξς. | 
:Μωὺσῆς. χχνΙ], 29. 5ο, 94, 

χὶ, 16, 12ο. 5], Κο. 29, ο. 



Εν. εοο, ΜΑΑο. 
Ἡ. 26, Ἱ5--τοῦ. 
Ηΐ, ο, “Ο0 ἀπεκατεστάθη Πιοτῖς 

ΙΗΙΠΟΤΙΡ 15 1Ἠ τεχίέη, ε{ "ορ ᾱ- 
ποκατεστάθη Ίῃ ππατρ. Ἰπε. 

---ὧδε η (θκία, εί ὧδε τὸν υἱ 
σου ἵπ πιαΙΡ. Ιηΐ. ο7. .--. 

Χ. ὅ. ΟΡΟ ο», ση 
ΧΙ. 4. Χωροί ῃ ΠΠαΙΡ. Ἰπί. 3 
ο. 11. τς. 4. "αχ. 

ἵν, δ. Ῥωοδ. 15. ο». 18.Ε--. 44. | 185. ἕ εἰσήλθατε Ιπ - 
27. ἵπ πιαις. 1Π{. οὐ μηκύνη- έοχία, οι εἰσήλβετε ἵη πιανρἩ Ἰ 
ται. “Ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, αὐτο- ων. | δν 
µάτη ἡ γῆ καρποφορε, 40. κ. 50, εωροὔῦ. τη ἤ 
εσκὰ, | Χὶν. 5. αυ. πι 

5, 19 ον. 11 ο--ἰ ἴθρσες, κν. 11 άσθυώια-... 1 
25,3. 20, Εοθή χνἰ. 2.ΐ--. 9. Νοσαί 1π πηαιϱ.Ἡ Ἱ 

ν]. 90. ἃκ- Ιηΐέ, πο ἐκλίπηι 18.181 1! 
ν. 14. ζ--. 25, ουδ πε 
νἡ, 1. δα». Κ--. 9. [. 91. χνΙ]. 2. 90ο... Θ.Τ.--. 29. Ξ 1 ! 

706, χνι. 19. κα 8) ου. ἱ 
ΙΧ, 6. ἔωο. 12. Κας. 19.-.,. χὶχ. 4. «ᾳ5 εί ἵπ α ΙΠπ{. | 
ο τὰ) Σσυκομραοψε Ἡ 

Χ. 46. 5 .]-. χκ. Ἱ. ἃςς. 81, 82. --, 
Χἰ. 7. [ο καὶ φέρουσι 8. ἄγουσι ΧχΧΙ. 20. Κο ἤχους | ἵη {εχία, 4 | 

1η πιατο. πα. ο σέ πα ο ἤχουσηρ Τη Π]αΤρ. πι. 8 
ΠΠαΥς. 1Π6. Κο. επ᾽ αὐτὸν. 19. αχὶ. 90. Ικαθίσεσθε ἵη (εχία.ἳ 
ε-μ.΄ 25. τς, δ. Σ--- "68ος ιοί | 

χῃ. 22.100. 28 Ἶκς, χχΙ]. 18. Κ--. 21. Ροπι. ορ. ἓ | 
Χὶν. 3]. «950 ἀξ ο Εοδρο, 94. Ἡ ϱἵῃ. Ο0. Ἡ 
65, πω εί ἵΠ τηαήρ. 1Π0. 4ο αχίν. 1]. Ὁ--. 10. ο ο 

ἔλαθδον. 94, 102. . μ.ο. ον 
Χγ]. ϱ. «ξ 4ναστὰς Ἡδᾳ1θ .ά | 

Ππεπι πο Εν. 56ο. λα 
1. 28. 29». ο]. τ ὄψῃ Ίπ (εχίι. 

Ἐν. 5ες. Ίωυς. Ἡ, 12. Ζ οπι. ο0, 
1. 9ος ὅσα, 1. ὃ. ξ., Μα. 
ἡ, 99.500. ἵν.δΙ.. ἐΞ-δὲ” Ἱπ{θχία. 62. ζω, 1). 
ἓν  ν τα εἴ 1. 1ΠΒΥΡ. 1Π6. οριο ἐν 

τή ἐρήμῳ. 4. Χ---. 25.500 6ἱ 
ἵπ ΠΊ8ΤΡ. Ἰηΐ. νολοὰν τῇ 

γ. 2, ροεί Ἱῃ .. 16 νο 
ας ια » κ ὁ 

αλ ἃ Ιρξο-, Ξ- αὐτὸν. 
ο. ” ἀποκωτεστάθη! Ιῃ ζεχίι.. 
η αν ιν κ. 
ο. 4, ο αδ. ετὸοὺς νν, μου. 

νΠ], ο α», 51. ! ον». 0. πα. 
μα; 

Ιχ. 2|ἱ. ἄρθ, ον 

εἰ ἵη πιαυᾳ. πι, ὃ οο ἐχθλς. 
ν. 12. ἵ. οὖν. 14. Ἀσοιτί 1π 1, 
οί 

νὶ. 0. 1ο». 10. ποτ, ἃ:-, Ἱ 
να, 26. ἃ--.. 69. ἐοῖια Ροίοο- 

ρα ἆε πιυ[ίετο ἵπ' αἁπ]ίετ]ο 
ἀερτεμεηδα 1η αποῖη]ς Ἱπο]ιι- 
ἁπτας, εί 5βηπι ἀπ] Π]8]ο- 
τ]θ ΏΘΕΠΙΡΕΞ Ἐ ρταβρίτιτ. σα 

γη. 99. ἔοπι. 0. η 
χ.ο. Ρος 4.198." δι σε 

20) ρα 3 ο ὼί : 



χι, 21. 5Τ 1η ἐεχία, εἰ 51 ἡ 1η 
πῃανσ, 1Πῖ. 44. ἵ τ ἵπ (εχίι, 
εἰ ἵΓκαὶ Ιπππαις. ἸΠῖ. 51. 21 

απίεχία, εί 51: ὁ απ ΠΊαΤΡ. 11. 
χι. 12. Ὁ 1 {π (οχι, αἱ Ἠ 1 ὁ ἵπ 
Ὅπηαᾳ. Ιηΐ, 
"χόμενος. 

ας Ἱ. κοκ Ιη (εχί, εἴ χρρήλ- 
θεν ἵπ πια! Ἰπῦ. | 

χν]. 20. ἃ--, 92. (ΞΞνῦν'. 
ΧνΙι. ]..-. 28. 3---καὶ. 
ΧνΙΠ. δ. Ρ 1 η {εχίι, εἳ Ρ ῇ ὁ ἵα 
πάδι ης Ἴσι σας. ο). ἴ9-. 
28. Υπρωί 1η (οχι. Πε, ΠΙΗΟΓ. 
εί. Υ πρωΐα ἵπ Ππαϊρ. ΙΠί. 
96. Τα τοχία, οί {1 ὁ ἵπ 

'πηαΤΡ. Π6. Ἱ 
ΧΙχ. 10. πε οὖν”. ἵηπ τοχια, 
ΟΕ. ο 1π εεχία, εἵ Ρ ῇ ὁ 1η 
ππαϊρ.. Ἱπί. 26. 3 οοἴδε Ίη 
{εχία, εὐ. "οὐ ἰδοὺ Ιπ' πιαιρ. 

:απι.. ὅ8ι:.--ὁ”'. 40. 9 -Ε ἐν 
οἵῃ. 1η (εχίή, 5εἆ Ἡ ο ἐν 1η 

 ππαϊρ. Ιη{. 

αχ. 11. τῷ µνηµείῳ Ίπ εχία 
το Πέ, πηῖτ. εἲ Ἡ τὸ μνημεῖον ἵπ 
πηαΙρ. Ἱηπτ. 6. 2-ι- ἑθραϊστί 

ΟΠΠ. 56εἆ οὐ αὑτῷ ἑβραϊστί η 
να πέν 

ΑοτΑ. μμ 
1. 4. ἆ ΟΠ1. 00. 3 
Ἡ, 29. Ρ ἀνείλατε Ιπ {θχίιι, ἀνεί- 

'λετε 1η ΠΙΧΥΡ., ΙΠί. 99. Ἡ τοῦ- 
τε σος ὅ Ἡ ὑμεῖς ἵη τεχία, Τ νῦν ἵπ 
 ΤΩΒΙΡ. 1ηΐ. 

Μν. άθν--, οοέ 
ν. 15. ιθο,  2)ι ο. οὐ. 

το 22. α--- ας 39. Ἑοο]π {εχία, 
εί Σοο ἄφετε ἵἩ πηατς. 1η, 
0... 48, 5 ϱ6 αὐτοὺς | τη 

| ρά. θὲ οἲὸ αὐτὸ ἵῃ ΤΙΑΥΡ.ΙΠΕ. 
η. 9. Ἡ Τ 11 {εχία, εί " Τ ἁγίου 

Ἰητηατρ. 11. 11. "βλασφη- 
μίας Ίη ἴεχίιι, εί ο... πἩ 

αΠΑΥΡ. 1Η. 

19.ΞΞόὁ απίθ ἔρ- 

«πα, ουσ 1 

νι, ὃ. Κεὶς γῆν ἵα (θχέα, οἳ ο 
εἰς τὴν γῆν ἵπ. Ἠ]αῖρ. ΙΠΕ, 

10. 3 ἐξείλατο Ιεθτὶ ιη]ποτ]- 
ρα 1 {αχῖιι, εἴ ἐξείλετο Ἱπ 
1ηα15.Ιηζ. «σσ». 19. ἔοιη. 
Ο0. 4. ἕ--. 21. 5 ἀνείλατο 
Πέ. που. 1Π {σχίι, ἀνείλετο 
ῃ ΠΠΩΤΡ. 1Πί. ὃδ. 102. ὃ/. 
κ ο ---ο 

νι. 12. . 2]. 5 ἔναντι ΙΠ 
κνμε. οἱ ἐ ἐνώπιον Ἱὰ ππα!ϱ.. 1η. 

εδ, Τι 
εκια ο η σωμα» Ιπ 
σμο Ιηζ, 24. ὁ εἳ | ΟΙἱη. Ω». 

Χ. ]. ΣΤ ἵπ {θχίή, εἳ ορ ήν Ιπ 
πιατρ. Ππί. 19. 5, 20. που 
ὅτι Ἰτ. πΙποτ. ἵπ {εχῖη, εἴ 
Ὦ 2 διότι ἵπ Ίπαϊ1ρ. Ἰπί, 99. 
Σς2 νεοῦ Ίπ {οχίη, οἳ Το. χυ- 
ρίου ἵῃ ΠΙΛΙΡ. 1η. 

χι. 5. ἕωο. 
εἰ ον δαν «δι εις λε... 
"9.  οπι, νῦν 1Ώ ἴθχίέὴ, δδἆο2 
νῦνΙη Π]α1Ρ. ἸΠίζ. 49. ες, 44. 
502 κυρίου ἵΠ ΙΠΥΡ. 1Π8. 

υχὶν. Ὁ. 502. 

χνν 50. ἳ ο. 40. Κοο ἵη {θχίι, 
εί ο πωρίου 1ῃ Π]ΔΤΡ.. 1Πὲ. 

αν]. 10. χα. 16. 1ος ἵπ έεχη, 
εί ΣΧ οὐ πύθωνα 1η παρ. 1ης. 
32. ὃ σὺν Πτ. παίπος, ἵπ ἴοχίιι, 
εί καὶ Ιπ πΠαϊς., ης, 

ΧΥΠ. 18. Ἡοπῃ. Έ καὶ 1 έχει, 
5εά Ἱερο "οῦ καὶ Ἱπ πιατς. [ην 
«20. 5ο ἵα (εχίι, οἳ «Οοοτίνα 
ἵη παρ. Ιηέ. 27. σω5. ξωο. 
90. 5Ο. 

Χν]], 5. 590 66 {η Τα1ρ.. 1Π6, ο 
εἶναι τὸν. 12. Ροοεί Ρορἀν- 
κώμα ὄντος Ίη ΤΕΤΡ. 1η. 
ο | 

ΧΙΧ. 4. λα 1η {εχία εί 5 1 μὲν ἵιι 
Γπλᾶτρ. ᾖπ0. ΣΤ Ἱα εθκία, οἳ 
. ο κ λα ἵῃ Π]Ω1Ρ. 1πὲ. 19. 

19. ΡοΠῃ. οὐ Τλ ΙΙΑΥς. 
985. -ο.. 40- νν δ οὐν 2 



5011, οὐ 1Η {οχίά, 5εά οὗ οὐ 
Ἰῃ πιαρ. 1Π0. 40.105. 

ἄχ., 11. ο ἵπ ἐεχία, εἴ ο τὸν 
ἄρτον. ἵπ 1ηα1ᾳ. Ίητ, 16. Του 
κεκρίκει Ἡά, ΠΙΙΠΟΣ, 1η {εχία, 
εί οὐ ἔχρηε η ΠΙΤΦ. 16. 24. 
ψυχὴν Ξ μου. 28. 31η Πλαϊρ. 
1Π{. ο0 Φεοῦ. 
1Ἠ5, 02 τοῦ ἰδίου αἵματος. 

κχι. 17. 5 1Π π]αΥς. 1Π{. 00 ἆπε- 
δέζαντο. 20. Ἡ 9εὺν ΠΕ. ΠΙΠΟΓ. 
ἵπ (εχίι, κύριον ἵπ Ώλ8ΧΡ. Ἱπο. 
27. Νἔπ᾽ αὐτὸν πάαϊέα Ιπ{εχίι. 
24, «οοΊη {οχίμ, ε{ ορἐπερώ- 
νουν ΊΏ ΤΠΕ1Ρ. 1Πΐ0. ὃ7. Ἱ---. 

χχ]ι. 5. ὃ--, 20. Ἁ.-., 90. ΐου 
εἴ ο ὑπὸ ἵπ ππαΥρ.. 1η. 

κκ 15. ΤΙ ἰθχία, εἰ “ } αὔ- 
θ10Υ ἵπ ΠΙΒ1Ρ. 1Ἠΐ. 2. Το εί 
Ο0 ἀπέρχεσθαι Ιπ ΤΠ81Ρ. Ἰηί. 

κκ ος σοι ισπ δα 
πιαΙρ. 1Πί. 1 1. Ροπι. η 2.. 
Ἀροίμ μνδς, Ἰω{. 29.1-:. 20. 
ος όπως λύση αὐτὸν ἵπ {θχίι. 

ΧΧΥ. 4. ἆοοι 5. Τ 1η ἰθχίι, οί 
Ε} τούτω ἵῃ ΠΙΔΙΡ. ἸΠί. 5. 
1οοή1θ.: 18ο... 1405 1η 
εακίιι, εί 3 { εἰς ἀπώλειαν Ιπ 
προς 20.30. 21.101. 

. 20.9--,. 20.501 1Πίεχ- 

τν εί ον γάψω α πηαςρ, 195. 
ΧχνΙι. 6. ἆ ᾷο πρὸς τοὺς πατέρας 

ἐπαγγελίας 1η εκδυ, εί” εἰς 

τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας 

1η ΠΙΑΥΡ. ἰπί. 12.ἵ--. 17. 
ἑεγώ ἵα ἔεχίι. 90. Σα ἶπ 
Παρ. 

κχγι, 14. :εὐρυκλύδων Πτ, παῖ- 
ΛΡΓ. 1η [εχί, εί εὐροκλύδων Ἰπ 

παν. Ίππο. 19.3 ἔῤῥιίψαν μ6. 
ΤΛΙΠΟΥ. 1η (αχίιι, εἰ» ἐῤῥίψα- 
μεν 1ὴ πηαῖς. τηῦ. 28.3 ταύτῃ 
Π{, ΠΙΠΟς. π {οχίι. 29. {ο 
εἴωομήπου 1π 1Π816. 1Πί. 5 σο 
ε{ οὐ κατὸ ἵηπ ΠΙΒΙΡ. 1Πί 

Χπν], 90. ἆ οχου 

ο νὶν ν ὃ ο ἐπιμενώμεν Πε, πΙηο 

26. ΞΊῃ ΠΔΙΡ. 

χΙν. 18. 

ΕΡΙΦΤ. ΑΏ Ἠομ. 
Π. 8." ὀργὴ καὶ θυμός µε. ης 

1π {αεχίι, 17. τη ΟΠ, Ον 
1, Σπ. ος. 
ν. 14. 1 Μωήσέως ἵπ. (οχίι. 

1η Τεχία, οἱ Ο0 ἐπιμενοῦμεν Ἡ 
πηασς, Ιπΐ,  - 

γα, 10. {ορ αὐτὴ 16. ΠΙΙΠοσ. ] 
τοχίι, δἴ ο αὕτη ἵπ π]αϊρ., 
19. 5ο» η τεχίυ νὰ 
ἵη ΠΠΦΤΡ. ΠΠΐ. 1δ.κ 

νι. 26.Υ--. ὃ βλ. 
ΙΧ. ὃ, Εοο ἵπ ζεχίι, ε{ οὐ εὐχό 

μη. ἵῃ πιαβ. μαΐν 
Χ.ῶ.ὸ ΤΙΠ υεχία, εἰ Τ Ὁσμ 

γην Ἰη ΠΠαΙΡ. 1Π6. 
πὶι 49. ΣΤ Τη (οκ, ο 1 οἱ ἶ 

ἨλαἳΡ. 16. δες ο οἱ κλάδοι. 
κι, 2-11. 68. η 

5ο τούτῳ 5. ΤΩΙΠΟΤ 
Ἱπίοσίυ, εί οστούτοις λπηοτς. 
οι ᾱς ει α 

Χγ. 4. !οπι. -]- διὰ, εἰ Ιερο η 
ΠΙΩΙΡ. Ἰπί. οὐ καὶ διὰ τῆς. 

ΧγΙ, 2. 5 ού αὐτὴ Πί. πήποτ. Ἱ 
(οσίυ, εἰ ο αὕτη ἵη πιαρ. Ἰηί 
18.5 κυρίῳ ἡμῶν χειστῷ οὖν ο 
ἵπ πια. Ἰπέ, κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ 
χριστῷ, εί οὐ χυρίῳ χοιστό 

ἡμὸν 6. μήψο» τ/ 

1. ΕΡ15Τ. Α9Ώ Οομενκα. 
ΠἩ]. ὃ, το Ἱη εχία, οί ο σάο 

1η: Ιη πιαΙς. 1ηΐ. 12. ὃ---. 
ν. 2. πο. 10. ᾶοι.ο5. 10 

{οο ἐξάρατε Ἶπ ἴεχί, εἴ ο 
ἐξαρεῖτε 1Π ΠαΙΡ. 1π6. 

γ]. 8. Ὦ ο 1π ἴεχίυ, οἳ ο τοῦτο 
ΙΠ ΠηΩΥΡ.. ο, ο σπα ς 

να, δ. Ἡ Τ 1 θεχίι εἰ} ἐστὶν ἵπ 
ΠληΙΡ. σα ο ο. - ο. | 

γ]]. 2.5 πι. ού 
ΙΧ. 7. 5ΟοΠ1. οὐ.’ Ὁ. καί Ον). 

9. πα), Οἱ ο 22. σου. ου, 
25. 3 ος». . | 



γ]] 

Χ. 9, ὁ το ον ο. εως, 20. - 

χη. 19. 1 ἐν --- Εν). 
πὶ, . [ο]. ο0. 10. 1 
κν, 14. ! οπι, --- ο εἳ δρ 1η 

ΠΠΑ1Ρ. ΙΠῖ. ορ καὶ τὸ. 24. 
ὃ Ἀᾷςσ1η- τεχέα, οἳ άν, 
11 π]ας. πι, ὅ9. Ἱ--- 

Π. Ὀ δια. 
Ἱ. Θε ο 1η τεχει, εἴ οὐ) περὶ ἵη 
(1815. 1. 15.595, 

' λα Ἔροο Ἱῃ οχι, εἰ Κορ ᾱ- 
“ποκτένει 1. παρ. ΠΠ. 4. 
ποια, κο ἡμέρας 1π τεχκίι, 5εἆ 

Ιερε ο” ἡμέρας ἵπ Ἰηα1ρ. Π0. 
ο σι ὃςς, εί, 1θ. μοι, 

τη 
γη. |9, 5 0Π1.Οω, 
ἅκ. 10. ἆ οπῃ. ο. 
ΧΙ. 4.300. 14. ο ἵῃ (θχίι, 
68’ οἱσ «ής 1) ας. Πῦ, 
2, Ὄθος 

μὴ εν .ΟΠ1. ο0. 

βιώς. ΑΏ Θλιλτ. 
ἀε 14. -.δ. 
τπ. 20. «-- | 

ἂν, δ. ἃ οο φύσει μὴ τη (εχία, εἰ 
 θ0 μὴ φύσει ἵπ -- Ιπί. 

οι δτῇ ἐλευθερίᾳ, ᾗ ᾗ ἡμᾶς χοι- 
. στὸς κ.τ.λ. ΤΠ ἴθχίι. ' 

ο Εριςτ. 9 ΕΡρΗὰς, 
1. 18.τ--, 

, Π, σος. 

| ή. ῶ, ΟΠ, 0. {Γ.Σ οὐτῆς δο- 
:θείσης Πε. πηίπου. ἴπ (οχία, εἴ 
Ὁ. Ο0 τὴν δοθεῖσαν Ιὰ παΥρ. Ἰηῦ. 

ς ἵνι 8, Αοο ἵη εοκίαι, εἰ ο, αἰχμα- 
τα, Ιπ Πιαίρ. 1πῖ. 10, 
μι 

ν. δ. ἆ ΟΠ]. Ο0. 
γ], ι3. ... ου. 

Ἔριο. ΑΡ ΡΗΠΙΡΡ. 
η Ίὰ οπι. -- ἐν ἵη ἴοκίη, δοἆ ο 

ἓν ἵῃ 1ΛΔ16. ΙΠί. 28, 30Π1. 00. 
298. Ὁ ϱ91Π {θχίΗ, θἳ οὐ ὑμῶν 
η ΠΠΔΤΡ. 118. 

Π, 1. Σο. Θ. 5 ΟΠΠ. -]- τὸ, 56 ἵη 
τηαΤΡ.ΙΠ{.]6σε στὸ, ὅ0. ο. 

ἥ. ἓᾳ. ος, ο. 

ΕΡΙΦΤ. ΑΏ Όοῖοςς. 
Π, 19. ΡοΠ.. Εὑμᾶς ΊΠ {εχία, εεἆ 

Ιεσε οὐ ὑμάς Ἰπ ΠΙᾶΙςΡ. 1Πΐ. 
15. ηλ, αμ 

Μ1, 11]. 

|Ἡ ακόμα ΔΌ ΤΗΠΕΘΑ. οΝ. 
Ἱν τν Ἱ 1η ΤΠΠΑΙΡ. ΙΠΐί, 0 ἐν τῇ. 

δ. 3 οϱῃ. -- ἐν τῇ ἵπ {εστι δε 
ἱερο ο. ἐν τῇ ἵηῃ ΠΙΔΥΡ. 1Πῖ. 

Π], 2, Τοούπερ ΠΠ. ΠΙΙΜΟΓ. ἵῃ 
{εχία, εἰ οὁ περὶ ΙΏ ΠΊ1Ρ. Τη. 

Ἱν. 1. ἀοοΐνα ΤΠ ΠΙΒΙΡ.: Ιηῦ. 
1. 7 οῦ καθως καὶ περιπατεῖτα 
η Πω81Ρ. ἸΠῦ. 

Π. ΕΡις5τ. ΑΏ ΤΗΕΘΕΛΙΟΝ. 
Π. 19. Γο.2 εἵλατο 1. ΠΙΙΠΟΓ. 113 

(εχίη, εί οὐ εἶλετο ἵΠ ΠΙΔΙΡ.. 
πι, 16.1 ου ἵπ (οχι, δἳ οὁ 
Ι.Χ. καὶ Φεὸὺς ὁπατὴρ ἵἩ ΠΠΔΥΡ. 
Ιηῦ. 

11, 7. 3 ΟΠ. 92 Πίθ παρέλαξον 
Ιῃ ΙΠΔΥΡ. 1η6. 9 

]. ΒΡΙςΤ. ΑΏ ΤιΜοτῃ. 
16. ΣοπΠ1. Ω2 αΏές 9εὸς Ίῃ 

ΠΙΩΥΡ. 1ηΐ. 

ΠΠ. ΕΡΤ. ΑΏ ΤιΜοτε, 

1. 10. Τοπι. οὗ, 

Εριςτ. Α9 ΗΣΕΒ. 
να, 26. 5 οι. |- καὶ 1η Τεχέα, 5εἆ 

11 ΠΙ8Τ6. 1Πΐὲ. Ἱερο οὐ καὶ 5, 
ΠΙΙΠΟΣ, 

γΠ, ὅ. 3οπι. αρ. 1]. ᾱ-- 
Χ, 1. ΧΟΠ]. 05. 94.δΙΠΠιαΤο. 

{μὲ ΟΠ], 0. 4 -- 



ται 

ΧΙ. 1]. ὃ 1Π Π18ΗΡ. οὐ αηίο ἔτεκεν. 
ΧΙ], 7. Ἡ ΟΠ1. Ο0. 26. Το. 

| Εβιρτι Άλοι, “το. 
1, 26. Ζ ϱ0 αηίε ἐν ὑμῖν ἵῃ π]ατρ. 

1η6, 
ἵν. 1. 3 ΟΠ1. -- πόθεν ἵπ ἰεχίι, 

5εἆ οὐ καὶ πόθεν ΙΠ ΤΑΗΡ.. ΙΠ0. 
19. 1 οπ. οὐ ΤΠ πΊαίρ. 1Πΐ, 

1. ΕΡ15Τ, Ρατ. 
Ἡ], ο. Τορείς Πζ. π]ηοῦ. 1 

πιαΙς. Ἰπέ, 17. Ἠ οιης ος 1 
1815. Πέ, 

ἵν. 9. ὁ 
ν, 10,-- 

19. ξοπι. οἱ. 
αι ῥω λιώσει. 

ο Π. Βριδτ, Ρετ. 
ἀ 2. 8 ΟΠ}. 9. 9.7 0 εἰς ὑμᾶς 

η 1816. Ἰλέν ο | 

Ἱ. ΒΡΙ5Τ. 4οΗ. 
Ἡ, {. 10Π1. οὐ ΙΠ ΠΠΒΙΡ. 1ηΐ, 

ΕΡΙςτ. 1059. 
20. ἱ ΟΠ. πρὸ παντὸς τοῦ αἰώνός 

ο Ἱπ. οχία, δε 1Π ππαΙς. 1Ἠΐ, 
ΕΙπῃ δἱρ]α ο0. 

μα Ἡ νι ΦΜΡΟΟΔΕΑ ΑΝ, 
14. 5 οπι. 00. 

Π1. 20. Γοπῃ. - καὶ 1π {εχίη, 5 
οὐ καὶ 1Π 1ΠΔΙΡ. Ἰπί. 

ἵν. ὃ. ΥΟΠΙ. Ο0 αΠίοθ ὁμοία 
ΠΠΒΙΡ. 1Πΐ{. ο. | οπι.-- αὗτοι 
Ἰη{εχίη,δεἆ οὐ αὑτοῦ ΙΠΠηαΤΡ. 
1η ὔ, «11» ΥΟΠΙ. 0 ἵπ ΠΙαΙΡ 
1Πΐ, 

ΧΙ. 16. ΡοΠΏ. Ο0 Τη ΠΠΔΙς. Ἱπε 
ΧΙ, ο. Χ ροδῖ αρ βλασφημίαν ἶ ἵῃ 

ος ΤηΒΙΡ. 1η, ο6 βλάσφημα. ο 
Χὶν, ϐ. ὔ οπι. 00 1Π ΠΙΒΤΡ. 1Πΐ. 
ανἰ. 9. 5 ΟΠ1, --- οἱ ἄνθρωποι ἵπ 

θθχία, 5ε4 0 οἱ ἄνθθωποι. ἵΠ 
πηΒΙΡ. 1Πΐ.. 14. Βοπη, 00 ἵπ 
πασάς ον. 

χνη, 4. } ΟΠΠ. ο0 ἵπ παρ. Ιηΐ., 
αν. 19. 3 οτι, -ἕ- τὰ ἵλ εχίιι, 

5εἆ ο τὰ 1Ώ πιάτα. της, 
χιχ.]ὅ0.οπι, Εδίστομος]η {εχίι, 
οδεά οὐ δίστοµος ὀξειά 1π πιατρ. 
1π6. 18. { οΠη. «τε η {οχία, 
δοἆ οὔτε καὶ ΙΠΠαΙΡ.1ηΜ. 19. 
5οΠῃ. τὸν 1 {εχίι, 9εὰ Ίερε 
ο τὸν πόλεμον. 1η πια!ς. 1Πΐ, 

χχι ο, Σοπι. -- τὸν 1Π ἴοχία, 9ο 
τθο τὸν πόλεµον Ἰη ΔΡ. . 
15. ξοπι.-Γ ὁ λίμνη τ τοῦ πυρός 
ἵπ {οχίω, 56 Ἱερο 0 ἐστὶν ὁ 
λέμνη» κ.τ.λ. η. πιατς. Ἰηΐ. 

χχἰ, 9: ποπ, ἐκ τοχία, 5δεά 
αι ο0 ἐκ τῶν Ίπ π]αΤς. ΙΠῖ, 

ϕ 
ΙΡ Ηἵ ω αΡΟοσ τς 

{ 

ΜΟΦ ΕΙΠΙΠΗ ΕΡΤέτν ησιὴ 

-- 

ας». ας. κ.ε” 



| 
| 

ο ΡπΠΡάἀ Το: 

(ΟΠ Μ αιπῖς αὐλίηο γιρ]ηᾶ οἱ ἀποδις ποναπ (ἀπαοί 

τοκίας Νονϊ ΤοθίαππθΠ ΤΘεΘΗΦΙΟΠΘΙΩ 1Π Ἱαέσπῃ επη]ίθτα 

Ἱποῖραιαια, πι]άιαδου]α ἀοοίοσαπη νἰτογάπα ᾖαάλοῖα εκ- 

βρθοίαΡαπι. ΄ Νονας επΙπῃ είραπε {εππεταγ]1ς νιἀεραίατ. 

8μ515, α {οχία τεοεάςτε γα]σο τεεερίο, αιὶ ἀῑπίιγηο ἅδια 
ἸΠέο οΠΊΠθ5 Ἱέ οῬπησταί, τέ αποέαξῖς αιπαπάαπι 6Ρε- 

οἴθιῃ ργος 5ε [ειγεί.  Ῥετ ἆπο Τετε βεοι]α εζΙέογες οπηΏθς 

τερεβειαπέ νε] ῬίορμαπΙο πα (εχίατη, νε] Ε]δενίαπατη, 

αἩϊ (πΠεΠ Ίρςε αίίαπῃ, 5 1εν]δοῖτηας ῬεραιιοοΓὰ 1ο6ΟΥΠά 

. Ἱπιπηαίοᾶοηες εχοῖρίας, 6 5ο] Βερμαπϊ εί Ώε7: εἀϊαο- 

πῖρας οοπαιρΏαίιις ετα. Ῥο5ί Π]δενιήαπι αυ Ἀοναπη 

Τεξίαππεπίαπα {Υρῖς Ἱέα εχδοτΙδῖ ουιγαγαπέ, α{ α ἐεχίι 5ἷνο 

Φιερμαπ]εο 5ἶνα Ἠηκονιτίαπο ἀϊδεθάστοπί, νε] ραιοἴδδίτηας 

ἑππέατη Ἰθοβίοπθς, θ1δᾳ11ς. Πι]τας στο πποτηθηΜῇ, ΤοβΗΧ- 

θταηέ, αὲ Ἑτακπιας Θομπαϊάτας ναὶ αοπίοι α νὶγῖς ἆοοίῖς 

ας Ιπᾷοσς τερτε]επςΙ Γπεγαπέ, αἱ Μασϊας, ἸΝουὶ Τεεία- 

πιθη(] (ατορεοαπρ]οαΠΙ οἀ]ίοτς νεὶ 1Π οοπαία δαρεαίετυηέ 

Ἴππθυ 4158 ΑΠΙΠΙΟ «οπεθρεγαπί Ρετίεσετε, πίέ Ώεπί]οϊας; νε! 

-ε Ριάρας {απίια εἀΙοπΙρας Ἰαείοπες, αν ορᾶπῃερ 

ροῖς νιἀεραπέαν, φε]εσενιπέ, αέ Βεησε]ίας, αὶ ἵρςε Ἱο- 

6επη βαηχεταί: τί πο βγ]]αῦαπα αΙάεπῃ, πη]θὶ απίεμας ἴπ 

παπα αἱίοτανα οὐ1έοπε αάπωϊδδαπη, (εχίιι 1ρδῖτ15 αἀωλιζέετοί. 

"Πες ες, ασε 5αρειβάῖοδα νιάετῖ Ῥοββεί, οι] νεο  νὶν 

᾿πριτικώτατος,  ΞΝΟΣΗΠΑ {ΕΠΙΡΟΥΙΙΠΑ εἰ Ποπ απα οοπ(1{1ο- 

΄ΠΘΗΥ 86οΙΠῃ τερ{απ5, δροηΏίε πες 5ἵΏε ]ηβία σα15α 5ε ας- 

«ῄπκεναε, οὐρέαδαί ααἶάετη, απο πα τὶς ]εοξίομες πχ] ές 



3 ΡΕ ἘΕΑΤΙΟ. 

ἱπάυΡίς νους», φας Ἶρε τοσορεῖθ οπ1πίπο ρτορ[ογοπάαρ 6456 
Ἰπάϊσατος, ἵη ἔρχέαπα χαοῖρὶ Ρροβδεπέ; οοὰ αμιπιάς οἴπνα! 

ἐθδίαίατ, αμαπία Εαετίέ να]σατίαπι τενεγεηέῖα εάΙάοΠΙΠΗ, 

απατάπα πιεάα]]απα 56 οχηΏῖρετε Ώεηρε]]ας Ρρτοβίεραί(υΓ. 

Φο]ις Ἡοπνγογας, Ραμςῖς απίθααπα ποδίγα Ρχοδϊγεε οά1είο 

οηη]5, Ίνονατη ΤοδίαππεηίΗ{ῃ, Ὠμ]]α ρτ]οταπή οάΙάοπ πα 

ταίίοπα Παβία, αἆ Πάθπι (ατασοτυπα βο]ατα οοάϊσαπα 

Ππ]απαθοπΙρίογπαΙ ΘΧΡΙΕΡΣΙΙΩ, εγι]σανῖί, εί Ἰεοίοπε 

οἵΏΠ65, πας Ἰη/είδίεπῖας Ἱηπ 56 εζΙΠοπῖς πιατρΙηε τε- 

εερ5 ρυεδίαηοτες 6556 Ἰάϊσανεταί, ἵπ ὑθκίαπα Ἱρβατα 

αἀπι]ςϊτ. ΑΟἱο ν.ο. Βοήγετας εχ[ήρυ]έ Αοἲ. χκ. 28. ποι- 
μαίνειν τῆν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου, ἣν περιεποιήσωτο δια τοῦ. 

ἰδίου αἵματος» 6ἳ 1 Εϊπι. 11. 16. ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ 

τὸ τῆς εὐσεθείας μυστήριο’ ὃ ἐφανερώδη ἐν σαρκὶ κ.τ.λ. 
ρᾷ Ίσρο 61Ο 6ο {έΠΙΡΟΤΕ, 4πο τεσεπδεπάο Νονί Τες- 

ταππεη/(ὰ θεχέυϊ ππαηπας αάππονεραπη, εχία Απρ]ῃας Ώπεδ 

νῖκ εταί εορηϊία. Ἐπεταπί 1ρίέατ ποηπΗ1, αυ τεῖ ἃ πῃε 

ἱθηίαίας πον]ίαίε ρειου]βΙ οοπίεηάστεηέ, ποη ορα5 6556 

πογύα εώοπε αροδίοµσοτάτα πιοπιπηεπίοτατας Ῥταδίο 

εΠΙΠΏ «656 εἀΙΙοΠος δαΐ πππ]ίας αίαε Ῥοπας;: αὖ Ἠαταπα 

θαοἴογΙαίθ ηοΠ 6556 τεοεἀεπάαπα; ααετε]ατῃ ΠΠΕΑΠΗ. ἆθ 

τηυ]α5 Νονι ΓεδίαππεπΏ ]οεῖς ἹπάυΡίε οοτταρᾶς Ῥτοιδας 

6556 ΙΠάΠΕΠΙ: Ῥαΐοτε Ἱρ]ίατ, {εχεις (αταροῖ ππιίαπάϊ 0η” 

δ1Παπα 4Ώδαιο Ιάοπσα ταίοπε α πιο 65566 βπδοθρίατη, 

φεά οἶδά5, απαπι οαιϊάεπι δρείαγεταπι, τααοῖ ε]ασπποςϊ 

ἶαπποτες ορπηπίαετε. ΑίαπεΙπάς αὐ 1ο (επχροτε Ρ]άτεδ 

νι ἀοσοα νε] Χοναπα Γοδίαππεηίάπη Ἱπίερτίτη, νε ρητίε5 

ο]ας, Ῥοδίπαδίία ο ΙΙοπτη ααοον]έαΐέθ, -πἆ ἨἩρτονατα 

ππαηιφοπϊρέοταπι Πάσα οκοαάϊ ουταταπέ.  Ἠαιννοσδιας 1 

Ἐναπρε]δ εἰ Αα Αρορίοιοταπι ΟαπίαριρΊεΠβεπη 56 

Ώεζα εοάϊοεπῃ, 1π ἩρὶδίοΙι5. Ῥαυμπῖς Οἰατοπιοπίαημση 



ΡΕ ΡΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

! Ἠθταπι ΡοβίςβΙπη πα οχρτοθρῖέ; Μαμ]ιααϊ Μοκαπεηςεν οο- 
ἀϊοος βοοιιέὰς οί; ΔΙίοτας Ο«8βαγεο Ρϊρ]οίμεοα» ἨΙπάο- 

|. Ῥοπείςί5 οοάῖσεπι εζ1θ]οηῖς 51158 ῬαδΙη 6556 νο]ι]έ; βἵηριι- 

.] Ἱογάτα νοτο Ἡβτοταπα ἐεκίαπι (ΤεδοαΠΙ ἂἆ οοᾶ1σθς τη- 

 πιδοπρίος. εβοτπααύαπα. οἱ Ροτρείια αηηποίαΠοπε 1118- 

ἑταίαπα οἀϊάετο Θολαλίσίας, Γορριυς, Ῥοΐις εἰ ἨΠεῖπ- 

1 ποΏφίας, 

: Άθο πονϊίας {σδπέάτη τοῖ (εηίαπηϊΏΙ πιθο οὔποστο ν]ἆ6- 

Ῥαΐας, 5οὰ πππ]έο εὔίαπα πιαδ]5 ηος, ααοά «αποπες οπ{1σι, 

αἆ απος θεχέμς 58ο οΓἱ8ΙΏ αἰθεπιρείανείατη, α ΡετραιοΙςδ. 

νηπῖ ἀοοίῖθ Ί]ο {εππροτε Ρρειδρεοᾶ εί Ῥτο νογῖς Παβία 

ᾗ. 655εηί. Ῥ]ετίαιε Θ6ΗΊΠ1, ναηα που οθτΏς Ἡπήαρας οἵτοιτῃ- 

φοπ]ρία ορΡΙΠΙοΠε ἆθ οοάΙοῖριις Ἰαάπιζαπᾶβρας ἀπσι, ΠΌτος 

(πεεεο]αίπος (ΟαπβηϊριΘηδεπι, Παπάϊαπαπι, Οἶατο- 
ΠΙΟΠίΩΠΊΠΗ, οδβίοτο5;) Ρεη]ι αδρεγηβραπίας, αἱοδαιε 

εοά1σθς, 8ΐνε γείιιδίαίε δἶνα Ῥοπατιτη Ἰθοοπαπῃ εορία 81νθ' 

αώαααθ αἰππυ] Ἰπδίρπες ϱὐ υπ νεΓδοηίδιις Ργϊδοῖς ας 

Ῥαέτατη αεραξϊοπίρας πη]γο οοποϊπεηίςς, (Α]εχαπάτίπαπι, 

γαδοσπαπα, Ερητοπα, Βερμαπὶ οσίαναπη, Ἰηείδιεπ]ϊ 

1. 19. οὐ. 69. τε]]αιο5, αΏα ουπη νατδιοπίθας νείετῖρις, 

Ὀγτίαρα ἁίταφας, Οορᾶσα, ἀὐἠλορίοα, Αιπιεπῖσα,) ο νυ]- 

σαΐα νοιβίοΏθ. Γαΐπα εἷο αιέιπιαθαπί Ιπίετρο]αίος ε5εο, 

μὲ ΠΠ ραπ6 Ἡς Πάεπι Παδοπάαπα, Ὠ]]απι η] αὈὶ 

οἵπι ϱτερε νι]ρα πω Πρτογαπα. οοησοτάατεηέ, ααοξοτί- 
εαίεπα αἰριεπάσπα οεπβετεηίέ. Αβδοπάπα γιάεβαίτ, 605 

Ρις ο] Ἱπθετάαπα 1ης: δ8ᾳ αἱ 1ρτον, απποτάπα Ιεοβοπες 

ἴρ8ε ππιτηετῖς Τη ]οεῖς τεραάΙασεΠ} ας ρερβῖΊπιο οογγαρίας 

9996. Ρτοβίστετ. θεϊ]οσθί τη] οτἴδιη Νουὶ ΤεδίαπιεπΗά 

"νε]αξ πιθολαμίσατη ατίοπα οχογοθβαηῦ... Αά Ἰπέειπα ]θοίῖ- 

οπῇ8 Ρτοβαδί]15 αιιό ἱωωρτοβαδ]]15. Ιπάϊῑσία Ραταια. αἰζεηβ, 
εἰ αβιηίας, αιιᾶ εοἀϊοθ Ίέα Ἱπίέει 5ε οοπ]αποίὰ δυπέ, πέ 



ΧΙ] ΡΗΕΑΊΤΠΟ.᾽ 

ἵα Ῥ]ήτες αιαδΙ [απη]]μας ἀἹδροδοί οαπεαηί, Ιρπαή, «69: 

ΏΟΏ Ροπάεταταο 56εἆ ΏΙΠΙετατε φο]εραπί, ας, ιοιΡί ϱ16- 

ραγογάπα ΗΡχογτη ἐχραπη τεΠηααεπάαΠα 6966 6ΕΠΒΟΤΕΗΕ, 

υπ] αἱέετῖνε σος]ςὶ, αἆ απεπα οὔρεο {οτία Ἱπαρεία ἀε]αιῖ΄ 

6556ηΐ, δἱο αἀμοβγεβοεραπί, τί αὉ εο πππ(παπη τεσεάεπ- 

ἁυτα ραίατοηέ.. Ερο νετο, ἀοσς πομπα]ῇς Ώεηρο]Η οἳ-. 

σοιναιοπίρα5 αἀπιοπ]θα5, εατΏ γΙτη, 4πς1. Φεμα]ργας Ἱη-- 
στοάϊ οαρεταί, απαιπααε ἀπιέηγπο φέμάϊσ εἀσσέας. απῖσος 

6ΤΩΠ 6566 Ῥείβρεχείαπῃ, Ιοηρ]11 εί αἆ παδίαπα πδαας ρου-΄ 

βδα αἱ πε. ἀερετε απ ΙπΙβΡαη.  ΦΙΠΗΤΕ νεο τεὶ ϱ0 6-, 

ἀϊραί, 6 ἀϊνειεε (εχίμς (ατοθεὶ ΤΕοΕΠΦΙΟΠΕς, ασ αἳ ἵπ-- 

ουπία 5α]{άπα {εγί]ο. 5θοι]ο Ἰοσαπα Παρισταηί, ουταίο ἆῑδ-. 

οειηογεηία, ΡιπηΙνα ταεθηβΙοπ]5 οι]αδαυε Ἱεοίοπμος,. 

αααπίαπα Βογϊ Ῥοββεί, ο 5ε]οΠῖρα5 Ιη{ετρο]ασπίρις 96-- 

Ἡσετεηέας, εοάϊοεδ, ΥΕΙΡΙΟΠΕ5 εί Ραΐ16Β, ΡΙΟ ΤερεΏδΙοΠ]β. 

απαιπ ααῄδαε δεᾳετείαγ ἀῑΠετεηίῖα, 1 8188. ϱἰαςςες. ἀῑς-. 

Ρατατεηίατ, ΟΠΙΠΕΒ ΠΙ15 «]ηςθῖς {εβίες,; οἴνε΄ ραιοί πιι-. 

ΤΠΘΤΟ θἵνε τη], χο 4πο ἀωπίαχαί Παετδηέ, ας ἀεηῖ- 

αᾳπε τεοεπδ]ομᾷ ομ]απε δίαιτα βάπη γεια αθαετείαν. 

ὦρά ασ ἆε ρΙατίρυθ. βαον] {εχέις ταοεηβΙοπ]ΡτΙ8 ΠΠοΠΙ- 

ο/απι, {αρια]α δὲ οοπιπιθηία γιάἀεραπεΙτ ποηπ]]]ς, προ 

ἀθοναί, αἱ ἀπφι]ςῖς ]οσῖς εἰ «πολ ππῖς  οἳ οχαρ/ἔηγς, Πῃο- 

ας ἵρ6υπῃ 8ο εἰ ίοπεπα α τηε Ρτοσυαίαπα Πππππηετῖς εξ 

φἵρρο Γερε «οην]Ε15 ρτοβοϊπάενα 5παΤαπα ραΓππῃ 6586. 
Ὅ Ἆν κ  Ῥομφεί ναπίαΓατη 1εοϊοΏαπῃ ουζα5 ρ6χ εἵπσα]ος σοὔ1οεα, ες ρανίά ζ0- 

ἁουπα, ρου ΦΥΖΥΡΙα5 πΑΙΠΟΡΕΒ πια]ογεδᾳιε, Ρροι [απαήλίης, «αΐρας πα οποσ(ο. 

Ἱ]ογαπη Ἱηνερίὶσατί εί τερτῶβεπία!, εἳ Ἰπάε Ρνορίηφαἱέαξος ἀῑκοσςκοποσηιθ 
σοάϊσυπι αἆ 5ο επηαΏβτηος ᾳποδάαπη τοάμοὶ, εί φοἈοπαακλονάσι αἱλαες σοµ- 
οοτάαπ ασ» Πογὶ, αἴᾳ 1ο 1{8 Τε5 {οῖα Ῥρεν (αρυ]απα αυαπάαπα αααδῖ Εεποβ]οβίσαπα 

οου]ῖν αρ]ιαῖ, αά α πι {αραίαπι απ ρδοί ναηείας Ἰωλ]σαϊοτ οσπα αρπηίης 
5ιούωα οοάϊοσπα, αἆ οοπγϊΙροθπάοδ. εἴἶαπα {αγά]δδίπιος. ἀπλ]έαίονςς, οκίσοιος 

τα. Μαρηαπι οοπ]εοίαπθα ποδίνα β]ναπι Ἰαβραηπί. Θεά Θάσο ᾱε (αρηυ]α, ι 

πο γσιαµη Ροτἰομίο οκροπᾶτὰχ νοηῖίας.” Ῥμνοραυν ὑπ 4ρραγαέ. ογέ. Ῥανε. [ο 

699. 

. ο. Ὁ- εκ α- Ὁτ 

αν ο  -- Ὁιο 

.-----3 

Εποὸ ο 
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| οχϊπιαναέ. Ὑαγαπη ἵνα θἶας, αααπι( παπα ἔαπα Ἰηπιδηίς, 
πας {ητου, πεο Ὀγενὶ, τί Ίτα 6956 δο]εί, 56εἆ ρειάναδί]] 

Ἠαιιά αΏδ]πα]]]5 νιἀετοίατ, Ρτοτθ5 Ἱτγ]ία ΕΠΙ{ εί ναπα. απ] 

΄πεο πης, Ἰοεί οπππῖα αοοΙΓαΕΙΡΦΊΠΙΕ ἀἆεπιιο εχρθηάεΓΘΠΗ, 

1 ππε]ίογα αο νοτίοτα οἀοσυῖέ απέ 1πα]ε απαϊπϊκέταίαρ τεῖ οι]- 

{σοι οοην]οῖέ, πεαιε θεπίεη{ΙαΠΙ 5ΙΑΠ Ρχοβατς Ῥοΐπ]ε 

πῖς ἆοσβς, αιάρῥρε αμά ιαιιά πεδοϊτεπέ, αἆ ον]δῖη {6ε]οι(οΥ 

εχογοεπάατη εἰ αἆ τεοέαπι ἀά τερις οπ]1οἳς ΠιάΙοίάπα {6- 

τοπάαΠῃ πο. β{Ίσθτε (αταβοοταπΏ νοσαβυ]ογαπα. οορίατη 

ππθιηοτΙος Ππῄχαπῃ, 6ο Ἠρτος ππαπιβδοπϊρίος Ἱερεπάϊ οκ- 

᾿οετρεπάϊίααε {αουίαίεια δα αοηυΙβιίαπα, 964 ρταίετθα 

' αππρ]ας αἰαιπά τεφα]τῖ, αιοά 1ρδα παίιτα Ῥεπῖρηο Ἰατρὶ- 

αἴαχ, οοηδίαης ααθεπα «ιάϊάπη αοιιαέ (απύάΠΙ αίαιιε Ροί- 

' Ῥο[ίαί.. Αοοιάϊς νεο {εμαῖίατ, αξ ροτ απαίαου Παδίτα, 4τ 

Ἱπάς α ΡτΙοτε 1ηθα εἀϊάοπα Ρργορίοτ]αρςα δυηί, ρίάτα ομτ]- 

..βἤαπες απΏφα]έαᾶς πποπιπλθηέα ριβέκηἠβαῖπια να] ο {- 

πευτὶς ΡτοπαΠοτεηίι, να] Ργορίας φα]ήπι οπιπῖαπι οοι]- 

9 οκροπετοαπίητ, 415 ογἱ56ο {Πδοτίαπη α Πηθ΄ ΟΟΙΗΠΠΕΠ-. 

ἀαίαπη παἰγ]Πος οοπβπ]ατοη6.. Ἠτο ἵπ Ῥηπηῖς τοίοτο οο0- 
φϊουπαι Α]εχαπάνιηϊ, Οαπίιαυτϊριεησῖς δί Βοεγηεγία] έεχ- 

Ώ1πΏ, ουταπίρας Ὑγοϊάϊιο, ἘάρΗηρ]ο οἱ Μαὐε]ιεοῖ δυπηπια 
ἀκριθείω ΌΡΙ5 ἀεδοπρίαπα  εκοαιρία ο εοᾷϊοα' Ὑαΐϊοιπο 

ο/ήδαι Ηρτῖς πιαπιιδοπρᾶς απαπηρ]ατ]παίς, α ἨῬϊγο]ι]ο Ρτο- 

Ἰαία; Υειδίοπεπι Ὀγτίασαπη Ροχαπίαπαπῃ, ΠΙΕΙ] θέά1ο 
εγρῖς ἆθηιπῃ εχοιΙδαΠα; Γγαρπησηία νεγδῖοπ]5 οι βαΠ]ά1ορς 

Ίπτη Όγπῖασ Ἠιογοβο]γπμίαπο, α Μήάπίειο, (οοιρίο οί 

-Αάϊενο ἵπ. Ίασεπι Ῥνοίτασία: αἷα. Θαἶη Ίρρα οξίαπη Μου] 

ΓεδίαπηεπΙ εαΙεῖο αᾱ ἸΜοβαιεπβθς οοάϊσον α Μαί(ΠαεΙ, 
απαπην]ς Ίοηρε αἱἱο οοηβῖ]ο, αἀοτπαία, 115, αιὶ 1161 οαιιά] 

4αθυ]ιαίε ρο]]επέ, ποπ. Ῥαγήπα Ποδέαπῃ οοΓΓοβοτατο νιὰθ- 



χὶν. ΡΗΑΙΚΑΊ1Ο. 

Ρίέως ομίομίήη ἆε ναγ]]ς οοἵσιπι οἱαδδίρας εἰ 4ᾳ ρ]ωτῖ-. 
Όμς φαοῖ (δχέας τοσθηφῖοη]ρι8, Ρεϊπηῖ ές αάσπι ἀϊνεγοῖς, 

Ροδήοὰ νθτο γηχ]6 ΙΠ{ίθΥ 5ο σοπηπη]χεῖς. 
Ῥτοσεάεηίε 1ρ]θατ (επιροτετοα{ῖο, απαπα ἵπ εοπδΒθαθπάσ: 

(θχία. 84010 {6ΠΙΕΙΑΠΙ, πηαρῖς ππαρίδααα γὶπῖς ἀοσίῖφ 96 

Ῥιορανῖς. ἱογ. ο. περοας Μαγετις η Ὀηθέέωίίοτε 

π{εργείίς Φαογὶ, ὙΙπάοροπα 1789 εἀῖία, αἱ ρτερβεγάπα 
ἩΗαη]εϊηῖας 1Ώ οπολγἰάίο ἐπίγοοωσιίοπὲς ἴπ Νου Τεσία- 
πιεπῖὲ {ἱ0γο8, (λεοίῖδοο 5ΕΙΠΊΟΠΕ 1/94 οοπδοπϊρίο, Ἠδίο- ο 

τίαί θΗΦΙΗ188ΙΠΙΑΠΩ δ8οτ1 {εκίας είτερι]α5, αἆ ας ογ]ςῖς. 

Νου! Τεδαπιεηί1 ἁῑπιρι ἀοροαί, δἷο ἀεπεαταπί, α{ εοςδ ἹἩ 

οιηηΙΡι18 Ρέηο ΙπεοΙΏ Ώαβθαπα οοπδεπ(ΙεΏίε». Ας Μή- 

οαε]ῖ αἆθο, αέαέ ρταπάσνις, ορΙπΙοπεΠα Ἰηγθίεταίατῃ ἆθ. 

οοά]οῖις εενετδιοπ] Ρας ]αΠπΙζαπΏΡας, 4παπῃ Ρρετ ἁἰππιάναπα, 

ἴεγο δεου]απῃ αστῖνει ἀε[επάρταί αο Ίοπρο Ἰαΐίε(αε Ῥτορα- 

σανεταῖ, ἵπ απατία {πίγοομοίιοπίς ἔπι {1όγος Νουί ᾖαάεγίς 
εἀτβῖοπε αβ]εοῖέ, ΡΙάτεδα 16 απ σα]α]ς εχκδεο {εχίις εαοτῖ 

ΤΘΟΘΕΏΦΙΟΠΕΣ αβπογ]έ, εί Ώυ]ο Γαπάαππεπ{ο ογὶδῖη εαροτείτη- 

επάαἴῃ 6566 [λδθις σέ. Ματο]νς αιίοπα ἵπ ποῖῖς, απἶνας 

0] Ἠι]ας γοιδίοπεΠα Απριίονπαπι Ιοουρ]είανΙε, ππα]έα ο- 
18οΙί ορτερῖα, αυ1θας Ῥοτίπῃ τεσίε αῦ αιιείοτο ἀῑσία σοἩ- 

Πιπαατὶ, ραγάπα Ῥηϊδαπ] εγτοτῖς τοαι1δ, ασε αἆρας ορει1 

ρδδδῖτη Ἱωῃορτεραπέ, εσδιτρασὶ Ῥοδδεπέ. | | 

Ωπᾶ οππα {8 δἷηί, αΠίππο ραα]]άπι οοππάεπβοτε αἆ 

ἱαῦοτεπα Ἱππρτοβιπή δέ ππο]ε5δδπαπα τες, «παπα, ἀε[- 
οἰεμδας Ἰπάς 8Ώ αἰϊαιο θεππροτε εκεπηρ]ατίρας Ρτιοσῖ 

εἀϊλοπῖς, πονα Ῥαταπάα θ86οί. Ταπέαπι απέειη αρξαῖέ αξ 

Ἱπάι]σεμία, ας Ρι]οτεπη οοπαξ1α ππεαπα (παἱεπισαπαιε 
οτο]π] εδαυ] αο Ὀεπενο]ὶ εχεῖρετο ἀἱρησ ευηέ, περρει- 
Βοτθια πιο τοδάετεῖ, μέ Ρτ]οτε ἴ]]α οάϊίοπο ΠΟΠΊΘΙ Ροβῖας 
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᾿ οοπ(γακῖδςο «παπά φοἰνίσςο πηϊ]ή νιάστος, οί αἆ Πηβ]οῦθπι 

| Ρετ[εσβοπῖς ϱταάσπῃ «ο αοτῖας επΙεπάαπη τΩΙΠ1 6586 Ρυ{α- 

Ίτεπη, απο ]απα ιαρῖς 8ρετατε Ποεγεί, Ῥ]ατες ἴοΓε βαΕΓΑΓΙΙΠΙ 

 Πέεναναπα ου]ίοτας, αἱ Ἰας πιεα οροτα α Παίιά ἀείτοςσία- 

τους. ελοπιοπάις αἆΏαο ππθάπα εάϊαπη, οΡα5 4πποη- 

 ἆαπι αρα Ρρογβοϊθπάϊ ας εχροµεπάϊ, ΙΠοεΠΒΙΠΙ {α1ΐ, 

αάαπα Π]αςήδδίπηας Ώικ (απΑΕΤΟΝΙΟ5, Ῥοπασυπη Ηθεια- 

τά ραποηιις ερτερΊας, αΙρηΙ{ΠσατΙ πΙΩΙ Ταοετεί, νε]]ε ες, 

{ 8ἱ Ίπεα ραςε Πετὶ 14 ροββῖΐί, ρΓοστατε, αέππεα ου] Ἑερία- 

Πεμ θά]ήο ἀεπίιο ἐγρῖς ἵπ Αηρμα οχδόπραίατ. Ῥεχ πιο 

΄Ἠσειε α]άετα ΤΘδροµά!1, αἲ θ1πια], πηε ΙρδάΠῃ Ί4ΠΏ ΘΙΠΕΗ 

|. ἀαοτεπη εί Ιοευρ]είίοτεπα εἀΙάοπθιπ Ππιο]γῖ, Ιπά]οαν], ο)” 

Ποποιηᾳι ἀθᾶῖ, παπι Ἠάπο Ρτε]ο ἀεπαο ἵη Απρίία - 

"Πα, ΔΠ Υοτο, αασά ορετῖς τοάεπι{οΓΙ σιγα 5 εδδεί ΓαίάγάΠῃ, 

' οδγίαπα εκεπαρ]α ατα ππηθγαπα. Πίο ἵπ. (ειπιαπία εγρῖς 

εχοιιά!, δα νιἀετοίατ. Ἑλασιί Ῥοδίετ]15, ]ήςδίίαιιε Ίλια 

.Οε]βίδείππας, αέ ρτοραΡ]15 εχεπαρἰογαπῃ οορῖα Τη εατία εκ 
Άηρμα Ίο ἐΓαηβπιίδεα πηπίαίαφια ααπαπέαπα εχίετηα 

νοἱαπαπαπα {οτιλα, οχειάετείατ. Τοπ 1ρ]αιτ Υπ αῇο- 

ΤΙΠΙά1ε ἆς πιθῖς οοπαΐριις Ἱοποιίβος 5εΠΕΙΘΠΕΙΗΙΗ εχδρες- 

(αοπῇ αξ, απαπέαπα Ῥετ γτον εί οἵαπα παῖηί 6οΠοεβΣάΠι 

Ἠοεγοί, φας {άσθίΘΠΙ, οΠΊΠ65 Πθινος Ἱηίοπάι. Ὠαάαπι 

πηππ]ία οοἰ]εσεταπα, απσε απβαιάξδ» ηουο εαϊάοπῖ 1ηδετνίτο 

"Ῥοβδεπέ, Οἵπα γαιο ππαπα5 Ίαπ1 πἀππονεηάςρ ε5θεηί ορετῖ, 

΄Ραι Ῥ]αγες αΏπος Ἠογας ΟΙΠΠΕ5 4 Πθσοβίς, 4β ΠΙΑΠΘΓΗΤΗ 

πηϊΗὶ ἀεπιαπάαίοτατη Ταί1Οο πΙΙΠΙ Ιπηροπῇ{, γασουας Ώι]ο Ἰ8- 

) ου οοηβθοτηνΙ. Νες οβιοίαπη, αοά 1Π πε ΙΙΒΟΘΡΕΙΩΠΗ, 

᾿οχρ]ονίσοο πιο ρυίαΡαπι, ϱἱ αἆ ποίας εἀϊᾶοπί Ῥηοτῖς αᾱ- 

“λορσεια ΠΆπΙεΓος ας οἱσ]ας εοάἸοαπη, 4πογαπι ]εσβοπες 

Ῥοοέ αὐθο]πέαιη Π]ατη οάϊείοπαιι ἀεπππα Ἱππούπίδδοηί; 

-δοὰ (οέπα ορ» Ῥίαπε τεβηρφετε τηθ]α], ΡΙΠΊοΓεα Κε εἀΠΊοπε 
σος. 1. 8 

Ῥδαλεν 



χνϊ ΡΕ ΕΑΤΙΟ. 

νο]αέ Ιπάϊος ασ ΠιοβΙ{οτε {απίάπῃ αθας δαπηα. ΜΗ, Ῥομ- ο’ 

Φε] αίᾳαο ὙΜείδίεπΗ εο]]εσβίοπες πο βεσᾳς ας δἳ πό [0 

(παπα απίεα εας αἀλΙρβδειη, ουταίε ρεγ]ΗδίτανΙ, ΟΠΊΠΕΠΙ- ᾖί 

απε Ιδοϊοπ]5 νητϊείαίεπι ποίαία ἁἱρωαπα οπα εκ ἱραῖς, 
οοπβυ] 19 δι] αἀἀἰαππεη(ῖς, αῑσθ Ἠλ/εἰδίοπίαπο ορετῖ ἁπ- | 

ἆάπα αἆδοίρδεταπη, ἔαπι ο Μαί]ιε], Α]οτὶ εἰ Β]τολ ε]- 

αοπίθας εχοειρεῖ ας ΟΙ1Η 15, ας 1 Ῥτῖοτε οἀϊίοπε ἆθ- 

Ιραββδιη, οοπιρατανΙ. Ἠοο να]ιί [απάσπηεηίο Ρροβῖΐο, Ἱμα- 

«ποταπῃ Ἰοοᾷοπςθς, α ΒἱαποΠΙπΙο σὲ Φαραΐϊθτίο εαἹίας, σπα 

ᾖς, αιας ὁ ταςὶς Ηρηῖς εί νενιοπῖ δις ]απα εποίανεταπι, ἡ 

σοπίυἩ. Ἔαπι ἀεππάαπα τεαα α Ίπε ππάῖααε οοπα]δῖέα, 

αἀ λα. Ταπάεπα ἐοχίαπα ἵρδυπα ἀεπιο τεσεηκῇ, αἵρπασιια ἔνί 

ε]ήσα αἀροδιῖ. ᾿Αίᾳάο ηας πιείλοἆο, πε, ᾳποά 1η {αυ 

Γογάπα 6 {οὲ Ηοχῖς εχοετρεπάαταπα ππα]θέαάϊπα αεοϊἀάετο ᾗ 
{αοϊ]ο ροΐαϊδδαί, υπάπῃ οἱέοταπηνε ε {οπέῖρας πηεῖς Ῥγαίει- 

Ἰτεπῃ, ἵηρα]α Πρτογαπῃ α6ΓΟΓΙΠΙ οβΡΙ{α ΦΕΟΙΒΙΠΗ ρετίτας- 

(ανὶ. Ἐποαπα (ππιθ αδέ Ἰπέεγάππα, τέ οσα ]9πή Ἰοηρβ] Ρος 

(ο ναωήαπά στη Ιθοίοπαπῃ οο]]εσβῖοπες Ιαπετῖς Ππεπα ρε 

οεαρῖδδεπα, οεσυττετεί Ἰεοίῖο ποπάαπα ποίαία, αἳισ» (4ΠΙΘΗ 

Ρτορίεπαηεπάα Ἰαιιά νιάστείατ. απο Ἠθτῖ οΠΠΠ65, 41ος 

Ίαπα οοΠβι]δίατη, ἆεπαο εταηί ΙΠβδρ]οϊεπά!, πο {οτίε Ἰαίογεί 

ἵῃ 1ρε8ῖς οΙαυ]ά αᾱ Ιαείοπεπι Ἠαπο δροείαῃς, απιοά απέεα 

Ὡθρ]εχαίδδεια. ὙείῬο, οΠΊΠΕΙΩ αήαπαπ Ῥοΐῦυ] αἁμίριϊ ἁπι- 

ρεπ/απη, αί ἵη οοηδασπάο Μεωίη εεάππαπάοααο οἵηρα- 

Ίαταπα Ιεοοπαη Ρτδίῖο α τερι]]5, απας νθιας 95566 πλϊμἰ 

Ρειδιαδεταπι, πππα παπι ἀεβεσίετεπα, 1π οοἱΗσεπάα αίθΠϊ 

{εοίοπιύπι αγγαϱέπο πὶὶ Ρταονπηξίετεπα, «απο 1Π ἀθ]σσεα 
ποίαΡβ]Πογαπα Ἰαεβίοπαπα 8ο Ίππε ἀρδιάετατε οιήδοαί 

Ῥοβθοί. Εέ αιιοά αἆ ύδχέατη απ]άεπα αἰθηεί, ]αάΐϊσες 5εᾳάος 

οί ρεΠΙ(ο», αἱ 6Υ16606 ποδίγαρ οπ]ιδα» εί ρηποϊρία Ρεη]θαθ 

Ῥαιδραχοτιηέ, ἰπίο]]εσίιιτοῦ 956 οΠιΠΙΠο δΡετο, πε 14 



ΡΕ ΈΕΑΠΟ. χν]ὶ 

| αιοά γδγαπα, αιέ αιοά ππαχίπηο ΡτοραΡ]]ε 6596, 5άϊοςε 

| απαρα]νῖοςα Ἱηναπίαπσιιο τε]]σίοδε 6Θινᾶς5ο. ΤΠ οοπαπ]- 

γοηάϊ8 απίεπι ασο ποίαπάϊς νατής Ιασοπ]ρας, αίβὶΙ ηΙη]α 

| αρομίαία ρεσσατε ππα]αῖ 4π.π1 ἀείοσία, εἰ οχὶρα] ΠΙοπηΕΠ{1 

} Ιοσίοιιος ΠοπΏΙΠ(άαπΏ 1π [αγασίπεπα θεκέιὶ φαρ]θοίαπη 

γεοθρῖ, Πετῖ έπιεΏ Ροέμέ, πα ἵπ ἑππία τ6απα παἰαγάΠα 

εορῖα οσα]ογαπα αοἴετω αλαι]ά εβασετεί, οιέ εδ» απΏα8 

εί αἰίοτ, αδί πια] Ἰααάσπαϊ 68δθηέ, πηθς Ἰηνεδιρα(]οηί 

8ε5ε υράποετεί. Ἠν]ις ρεπετῖς παροράµατα Ὠπ]]ο πθβο- 

Ώο οπναπέ, αι Ιεοίίοηθο ἀῑφοτεραπίο οπΏΠ65, αποϊαιοῦ 

οεουΥταη{, εποίατε ας {Π4Πδοτῖροτε βαίαριπέ» οὐΙ νεῖο 

"ἀε]θοίαπα Ιπδίπετα ΡτοροβΙέἁπῃ ορί, ἵ5 οπη(θεπάο Τααἴ]ῖας 

Ῥοθυσαί, ΡΓεΡΦΕΓίΙΊΠῃ, 8] ΙαβοΓΙ ΙΠΙΡΤΟΡΟ ΠΟΠ Ρε ἆῑες Ιπίερτος 

ἵπουρατε, 5θά οαΏεεσίῖνας {απίάπη Ίογαβ, α ποροίῖῖς α1ι15 

 Ῥ]απε ρεηετῖς τεδιάιας, ἀϊσατε αἱ ααεαί. {πρεηπιε {8ΠΙΘΠ 

{αΐεο, ἱ νεὶ πιαχῖπια {οία5 Περάοπιαάας οοΠΏΠΙΟ Υασατε 

'αῖς ταῖ Ἰουϊφεοί, ἔἄπΊΕΗ 1ης ΡΩΓΟΠ1 ΠΟΠ {θε φις ποπιάο 

'Ῥο6γ {απίαπα (επιροσῖ5 6ραΙάΏὰ οΡετΙ, αιιοἀ, π]πα]5 ἆῑα οοἩ- 

ἁπιαίαπῃ, απ]πηϊ νἶτες Ἰη[τιηρς]6, ππεπ{]5 αοἴεπι Πορεία 

"Παάιοίπηααε οβαφσας; αιιοά πάπα ποπηα]]]ς, απὶ ον]θοὶ 
-"Ἠαρετὶ εαρίαηέ, ασοϊἀετῖ{έ, αἰῑῖς οχϊδππαπάαπῃ τε ηαπο. 

(8ίετα, ᾳ1ιθΘ ταδοῖτο 6οΓΠΏ, οί Ώαο οἀϊίοπα τί νο- 

-1εηῖ, ἸπθεζαετΙέ, ρτο]οροπησηϊς εοπαρ]εσίειηας, ἵπ ααϊραβ 
/ Ι. ἆᾳ ὑεχίας νι]σο τοεορᾶ οτΙρ]ηῖρας ορ]ηαίαφιιε ααοίοτ]- 

έαΐθε 5απηπ]αίῖπα ἀἰδδδτεπη!5, ΠΟΥΩΠΙαάΙ6 {εχίας αοτ] τ6- 

΄. οΕΠΒΙΟΠΕΠΙ Ώθς 1]λ]οΙίαπα ηθαιις 5αρετνασαΠΘαπη 6556, ορίεη- 
.-. 

-"ἀεπιαδ; ΠΠ. οοπδίΜαπα, ααοά ἵαπ αἀοτπαπάα ηας οἀϊέίοπο 
ι 

-"φεομᾶ 5αππας, ἀεε]αναβίιηιας; ΠΠ. Ρροῦοτες οΏδειναοποῬ 
µ ..υ . .» ο Π . 

-;᾿οσας εί τεσι]α», οἆ ααας ᾖαζοίαπα ποδαπα ἆᾳ Ἱεοβοπ]- 

 Ῥα9 σεπυ]ηῖ5 αιί ῥρτοραρίβρας οοπ{ουπιανηςς, Ὀτενϊέεν 

-εχροπειηυς; ΙΥ, πιείποάιτη Ἱη αἀογπαπάο {εχέι α ποὺῖς 

Άν. 



Χνι]] ΡΕ ἘΕΑΊΤΙΟ. 

αὐΏϊριίαπα ἀεδοιῖρειηα», εί Ἠ. αιάρας τερις αἰέονα 

οάϊθο α Ριῖοτο ἀϊῆοναί, ἹπάϊσαρΙπηας. ΠΠ οπιπΙρα6 α 

ἀσπιιας Υ1. δΙσπογαΠη οί 5ογίθοπά1 οοιηρεπά(οσγυτη, α1Ρ: 

αδί άπης5, εχρΙσαοπεη], ει ΥΠ. οοάίσαπι (ἀταοογΠὰ 

πιαπαβοπρίοίαπα α ποῬῖς Ἰαμάαίοταπα οαίαΙοβ υπ), οὕση 1η- 

ἀῑσε εοάϊσιπαι ας εάΙοπτα δἱαγοπίοςς γεβιοηῖ5, ε απ] ρα8 

νατῖας Ἰεοίομες ἨππιαπΙβδΙπιςθ ποβῖδοαΙη οοπηπηη]σαν]έ 

Ποῦτογγθ]|1ης. 

Ἔοπιας αἰίει, ααὶ τείᾳιος Νονϊ Τείαπιεη εί Πῃγος «οπ]- 

Ῥτοπεπάεί, αἱ 4παπῃ Πετῖ ροίεδί εἰήδεῖπιε Ρτοάςαῖ, εΙΓάΡο. 

Ξοτ]ΏεῦαΙΙ ᾖεῃεν, Πιεηςο Μαϊιο, ΜΡΟΟΙΚΧΧΣΝΙ. 

-40. 2Α0, ΙΕΒΒΑΟΜ. 



ΑΟ 

μόνη, ών ο
 ο ο 

ων 4 Ν. εΨὼ
 ασβνΗχει 

πμήα κ
. λε κ 

μι εν ἅ ο ο πο σσ 

Ε αή 

Νὰ ομαεζμας οκ ὃν α. Φε 

ο... ἡλμΑμηνν μή «κ κό 

ο λε ο
 αλ”... 

οφ ϊ 60. ωδές τ ν όλ Αλ ω μη 

κακο τι ο δ ν 
: 

κό 

ον - 

μα ρω 

ἑ λ 1 
μμ 

4 ο . 

οκ. 
κ κι 

οκ... 

3. 

ον 

: 

κ 

' 

ή δν 

{ Ἡ 



Αί | ' ΔΑ σον: 

ων ο ὀρδ ην Φκνάφεο να καν 
δάέ 
κ ον ο, ΜΜ 

Ν, ρωήι 
ών ἡ 

ας οι να ητὸ 
δη. 

π. 
κ. λ4 

., ο 
ῦ ν” ἵν ὁ μή

 Ἰ ψ. κ 3 λὰ αν
 λ.. 

ον. 
ἐν 

ς ι 

ΑΛ! 
' 

4 
ο. 

; 

νὰ πννν 
Ἰ 

) 

: π 
ε 

κ Μ, πι. 4 

[ 
ο π 

ώ 

ω, 

κ 

ΙΕ ΦΑ 
ρ 

-4 

| 
- 

ιο 
Γι 

Ἶι 

κ. 

, . 

' 
ν 

ΤτΕ 

νυν η 
“ 1 .᾿ 

αν 

θ 

α 

3 
ἱ, 

ων 

| 

τ 

κ 
ε 

Η 

ὰ 

Φί.νν 
ϕί.- 

ἴ 

αλ 
Χ 

. . 

η 

' 

έν 
λλες

 ήν 

Ύ 

. 

.. 

αν 

αν 

: 

ᾗ 

; λ 

η τν αν 
σε) μν 

« 
. 

, 

π: η εἳ 
"Α ελ 

| ηνό 

μιαν 
ΗΕ. μμ 

ι αν 

κάν ν ώ μι ΤΑ α μή κον δὴ 
η 

2 

' 
Μ 

| 

ν 
. ν γα η 

ὠό 
νο. 

δε. . 

νυν” 

| 

ν 

« 

΄ 

. 

Ἱ ; 
ας. Χ 

ας 
π 

αἱ 

. 

| ών ἄν 
μή... 

| 

| 3 
΄ πλ 

Ἶ 

: 

ὕ 

κ, 

4 

νὰ 

» 
ώς 

| 
ον 



ΡΕΟΙΙΕάΟΜΕΝΑ. 

οΕΟΤΙΟ Τ. 

ΡΕ τεχτυβ νυ1]ςσο ΕΕΟΕΡΤΙ οβΙσΙνΙΒύβ ΟΡΙΝΑΤΑαΙΕ 

ο ο πο ΕὉδ ΑΌςΤΟΒΙΤΑΤΕ. 

Έτ ! Ῥοβενά δεερΠαπί οἀείοποια Νονϊ Τοδίαπιθη(!, 4ηπο 1550: 
Εκοιδαπα, οοπιρ]ετες Ροδί 1]Ιαπη δἀΙίοτες, εί Ἱηίει Ίος Ἰ/αίίοηας, 
ης, Κωήεηις ἃο παρει Β]τοβίας Εγρῖ5 ἀεπιΙο. ἀθεοτ]ροοτιπί, 

τε οοορίί ἵαΠΙΕΏ {θχίμςδ ΠοΠΊΊΠς ἶ5 ἀθδῖσπανί »ο]εί, ααὶ ρτπιαπὴ ϱχ. 
ογτίαπα ο[βοῖρᾶ αΠΠο 1624 ρτοάἩξ, οί ροδῖεᾶ ΠΟΠ 5ο] 11 αὖ 
εν]η]]ς αθποίῖος, 66 α Μοτίπο οίίαπι, ΟµΠοε]]σο, Εα]]ο, (γερο- 
. Μαςίγομέο, Ἡ)εἰδίειῖο οί αὖ οἀϊεοσῖριιφ ὑγρορταρῄῃίεατιε ΡᾶΠ6᾽ 

Τα ππιοίς τερεβέας Γ{. Ῥεντατο απϊάεπι Ἐ]κενίτίαπα εἀ]έο 
' διερμαπίσα τεσθάΙ{. Ἰειςίοηίας ἵη ρτο]οροπιεπίς Ίοσα Ἠιήϊις 6-- 
Ἠετῖς 88 ποιανῖε, αὐΐριις Β]το[ις ἴπ Ῥγω[αΏοπε Πανη]θησὶς 9ά1- 

η] 2] αἰία 6 5οἷίς Ώναπιρο]ὶ οο]ἱεεία αἀἀῑάΙε, πος αιίεπη Ρ]υτα. 
απι οὐφεινανίπχης, ἵπ οζΙίίοπο ποδίτα Ρᾳδοίπι ΙΠάϊσαίαι Οιῖ- 

"Ός ἵῃ βαΙήπιαπα σο]]οσοιῖς σοπβοίέας, πέ ἵπ οπιπίυις Νονί Τερία-. 
Ῥηου/ί Πρτ]ς θά εἰοηίς π{ταδαϊιε ἀῑδοτεραη{ῖο» οἰτοῖίει οεηίαηα ΠΙ- 
ηθτεη{ιγ, Ιηίας αιιας εἰδῖ ραιισς τερευπίατ, απο α[ἱοι]ὰ5 ΠΙΟΠΙΕΗΙΙ 

ἳ αιί δεηδαπῃ αἱ παπί] Ἱππιπίεηί, Ίος ἵαπιεῃ αβετιπῖ, αέ 
αππφπς. ΕΦ ΠΠΟΏΕΙΙ ἀἴνειδο 6ΧΘΙΠΡΙΟ φοτιρίαπη 6588, Ώθςο 1Π Άπι- 

"ῦ9 ευπάσπι, ϱΝθπῃ να]ρο τοζορίαπη ἀῑσαμε, ἑοχέπη οχ Προ 
ρε Γοας. ΈΟματο πε νοιδῖ απηθϊση]ίαίς ],εοίογος [αἱ]αηέως, γοσερ-΄ 
ἴαπι πυπεαραΡΙπηΙ εἴιπὰ {θχέπη, απ όπα Ἑεεν]γΙ ρτίπιαπα εχειἆε- 

| 3 έ, ου, ροςί Ὑ)είςίοπίτιπῃ, πο 4ποσιις Ποδίγαιη εἀἰίοποπη νε]α( 
Α9ἱ 6πίεηιις φιιρειίγυχίπνη, τιὲ αὐίομπαπθ αὐ 6ο Ποδίγα 1οσθη5ΙΟ΄ 
ος ἀϊδεεηδιπῃ ο αηίΠην]5 ενειη | Ἰη Ιηέεπῖοτς πιαγρίης τε]]- 
ροςθ ΙΠ(ΙσΒΤΕΠΩΙΙ5. 

΄.Απίς Εἱκονίτίος Ρ]οπίηἀο εἀ]ίουος, Πέ Αἰάμς, ειρο[νς, Οαρίίο, 
Βε ὑε]τας, ΡΙαίίετας, Ἑνγ]ησετυς, αἰ]οια Ἑναδπιαπη ροβπα πα 

ϱΗΗ] δυηΐ, ΛΗΙ, ν, 6, Αιῑας Μοπίαπας, Ῥ]απίπα», Βαρ[ε]εμρίάςς 
.. | ρ2 



κκ ΡΠΟΙΕΑΟΜΕΝΑ 
Βονίοτία», ΟοΏπιο ης, οοπηρ]αίθηδδιη εἀΠίοπεΠ), ραιιυ[ή9 ἔαππον Ἡ 
Ἱήης Ἱπάςα πιμίαι]ο, ἀαπιο ἐγρὶς οκδοιρομάαπα οχαγμηῖ, Θεά [α- πι 
ετωηί είίαπι, αἱ Ιαοίομ απ τη οοπωρ]αίουί οί Εταρπηϊσῖς ο Ιτ]οπίριι» 
ουνίασιαι ἀε]οδίια] ἱλνήέητο, αά ή υ1εῖς ᾳποη μα ας αἀπήπήου[ίς, πουα» 
φαοσὶ ἴαχίιις τεζσηδίοµθς ἵπ Ππσοπι ο {{οτουί: ἸπῖθΥ 6105 οΓΙπευξ 

5ΙΠΙΟΠ 0ο ήσου», επ] 15 οὐ τίο, π]σὶ Ώοραι ἁἴαπαπα δει (αμἱἱογό{απαπι 
τε[αοιτε Ἠιιο νο]ῖ», πεπιΙπείη παςία οδέ, οῖ 6πΏ1 ΏΟΥΟ οχοπηρ]ο Ρτορᾶ- 

ρατεί; Πούστίις βίερῄαηιΙ5, ο] ας ἑθχίαπη Ππιίταίο Πέ οὐ{ήομεθ 
Ορονήσπα., Οπρδρίηίαπας, Ετοδε]ογογίαμός ροδίοτίοτες, Ἠ/εσ]ε]ί- 
οὐ, αἱ (απάσιη ΤΠπαοάστας ῬΒο7α,. μι - 
γετιῃ 4ε Ρα[{οριη οὐ Ιίοπ πα, 6 (Ηἶήπις τοζερίιι5 {ασίιις οπηρ]]αί 
οςί, Ρτορουῖο εί Ιηάοἷο ραμ]ο επις]οαίς. ἀἰσεπά τη ονί, ΜΕΝ 
το δορίΙγο Πλ, ποια Ρτοροδίζα εδ, αἱ ορήα ο αἆ 

Πο τη η]αχ Π1η θο ΠΙΟ ΠΙΙΠΙ Πιδίογίαπη ρεγιπεηξ, οκΏατίαπο» φεά ΐ 

εα (μίάπι υπιλα(άπι αἑήηροτα ρἱαςθί, Φ1οσΗΗ1 ποὐϊία ποιος αά, ἡ: 
ιδ 4ε ἰ(οχίιι τεοερῖο ο. {ετοπάυπα οπχογο ΠΟ ΡοβδΙηῖς 
Ῥ]ατα αιὶ ἀορίάσταμῖ, αιέ οί αάρης ος αμα. ἀῑσευσί 6υππς ατριιτ. 
πηςη[]ς πἰζαπέμν Ἰμέο]]ίρογο ομρίωπέ, Μη ατα, ψρηκηρ ρα 
πίυπι, ΝΠιομοσ]οσι αἀάίαπιεπί Μανκμίαπ] Ιοευῇ 

βίαιη Μαρεβίο οοπϊμιαέαπι, οι Πεεγαγίαο με οτί οίοιθς 

αἴωλς οπα Ἠἱ9 οοιπρατοηὲ ἆᾳ οοπρ]ητειθί ποσα Αρλ 
Φομι]ογιις οι Κἰε[εγο οἱ (Ξ0Ρ{ή1119 οοιηρ]ιπίθιις Ιμε]]]5 ἵη πἴγαπιφ μα. 
Ρατίοιη ἁιδρικατυπί, ο ίερποπ]οΏ απέοπι Ῥοτοομὶ οἱ ΜαγκΗ, αᾱ 

Τοιαγβίμηι δρρίας.Ηίθσςς.. ο ο αιμα οα  Ε  μμο 
ο ἠμάϊοΏςς οΠηος Ε/ςον]ιγίαμϊς σφονρημη νὰ Ε-. 

δενΙσπ8, ο 4 1αῦί15 τοοθηφιουίθᾳς. βαχετυπί, σοπαρ]αζθηδίΙΠη 5οἱ- 

Ιοσι οἀϊίονυμι οἱ Ἐτααιηϊ, οιῦτις αιάσπῃ αμίπᾳιο ε. μπι. 

Ἰπίου δε ἔμπι α οοπηρ]ια{οηθὶ γεσθηφίομο. οτθῦΓο ἀῑδοοτά 
1] αι]άεπι {οηῦίρα5 αἆθο ρατΙπα τεσθά1τ νβθηνα Ἄννό Ἡ πε νικ. μι 
εεη(υτίαΏι. εχρ]οτῖ ριίθπι ΙεοΙοπαηλ 1α Ίος (οχία, αὖ Επαδη]οῖς. ἕ 
εί οοπαρ]α(θησίῦιας κἰπιι]. ἀἰδοτεραπίίυπα. παντα ου] ρηποῖρυα: 
Ἱλαγαπι εάείοπαπι ργείαπι ηές Ιπάαραν]έ, {ααῖ]α ἆᾳ τεοερίο εἰίαπχ. ϐ; 
{οχι τεοίε ροµετῖέ εχἰδῄπιατα. Οιᾶ επῖπι αἆ ααφεπάας Ετασπαῖ. Β! 
οἵ Οοιπρ]μέοηδίαπη οορίαφ ο 5υα Ροὴ αἀῑάθγαπέ ώρα εν 
ο Ε]κεν]γῖαηι οάϊτου, αἀπιοά πα μόηεαιαβΜύΜΗΡΝ «π] | 
ὃς ΠΙΑΧΙΙΠΑΠΙ ΑΜΑΝ Ιονία. νομδ, ΟΟ ῥλἠ « 

119. ο, ο... μα. οἱ η” τν 

μάν γα5Ί10 αἴιιο Οωπκρίωιοιοίδεω αν ονομά. 
ΠΟ μ]9ῖ Ραμοῖ, τεοοπίες, οί εχ]σαή [οτο, 5ἳ αἆ ἸδοίοΏ η. Ροιάἴα-- 
ἔθιη δροσΐς», Ροή]; 7 Ἱροὶ ΔΛ{ΦΙΗ οφβίοτοοι πἱροίο οαεὑειήν μπα 



μ-. ο ων ο. - 

πμ. ο. --- 

ὧν ο. ο μμ πο ο αι. ο --- 

 δΡΟΤΙΟ:. 1 χα] 

αἆ οτἴδιι Νονὶ ΤοδίαπιοηΏϊ {οἰιοιίοτ οχοτοοπάαπι Ὠθορεσαγ]ϊς 46- 
«κΏἡ πε], Ώθς νεΓαΠῃ ΟΓἱ56Ο5 540108 νΙαΠη πο ΤαΊΟΠεΠΙ σαοηῖςς, ργα- 

εοπεοριῖς ορἰπΙοπίρας αἱήδαμε τεβιὶς ἹππρεάΙεραπίιτ, ΟἱἱΟ ΠΙΙΠΙΙ8 
' «οοἁϊοϊυής φις Πα Ιδουπ( 6 τεσίο Ἠεγοη{ώ. 
1) Νωπιεγας οοϊεη α Οοπιρ]αίθησίρα5 αδατρα{ογάπῃ, Ἱσποτα- 

Τατ (πϊάεπα; «μπα νθτυ οΠληςς {γε Ἱα]ας οάἱε]οη]ς Ιθείῖοπος 1Η 5οχ 
αιί οσίο «οἹεῖριας α Μο, Ὑγεἰδίεπὶο ας Β1οἶχίο «ο]]αξῖ5 Ιπνοπῖ- 

Ἅηταγ, 6ἵ {οχίας οοππρ]ι(ειίς Ἰπογ1 εοάϊσιπῃ {θκέαπη 5519 ργοςσο 
πε ὐαάἶτ, «οἱραεγε Ἱπάς Ιοεῖ, που αἀπιοάιίη τηπ]ίος Ηρτος πιαηιι- 
Ἀοπρίος αὖ 1ρεῖς {αρα αά[ηρ]ίος.. Φεά δἳ νε] πιακίτης τ1δί εδθεηῖ 
νι ο. ἵπ Ἐναπρε]δ οοἀϊοϊυας ἀθοεπ], αὰοά ρατάπῃ εδί ῥρτοαβ]]ο, 
Ίαπιεή ης (πἱοβδίπιαίη οπἰάσια ρατίοπι Παυμἱςδεηί 6ΟΓΙΠΗ, 4πογι]α 
"οκοσγρ{ῖς πο Ἠοχ]ο 11 οοΠβογπιαΠάο (θχίτι πεί ΡοδΠΗ5. Έγβδπηο 
πυίεπι ραμοἶούες αἀλιαο απάτη Οοιπρ]α(εηδίρας οοᾶἶσθς ππαιδο Πρ 

' -αᾱ- ππαηΏας {1ῇ99ᾳ νιάθηίατ. Ίρεο 8ε α]αίήΠῃ {μἱ99ε ἰθδίαίατ 1Π 

Ῥτίηνα θἀ1ῖοπ6 αιαέαος, Τα δεειηα νετο φπἴπηθ ριαοῖς Ηρεῖς ; 
αμ αγίϊ]α ρταῖει α]ία φαθράαπη Α]άῑπαπη αεοθβείδ»ο ο4Ιτίιοπθ], (ἵρδαπα 
παπιοῃ ο ρηῖπια Ἑναφηιῖσα ἀεσοτιρίαπα:) ἵπ απατία ἀεη]αθ ρεῶδίο 

' ἄπὶςςα οὐ Οοπαρ]αίεηδαπι, Ἀαπηρο 11 Ἠναηρε]5, ργαΐεν οοάἴσθια 
“ἙΠοορλγ]ασίῖ, ααἲ {οχίπι τά ο ΜΗ δη] εχ[ήυεῦας, Πας οοςῖ- 
εφ Ὠοδίτος |, 2; εἰ ἵπ δεεµπάα οἁἹίοπθ εἴαπα ὃ 5 1 Αοῑῖς εἴ 

.ρίνίο]ίς ποδίτος 1 εί 2, Ἰΐοπι ὃ οὐ 41 ἵ Αροσβ]γρ5 υπ υπ οἳ η)” 
πα Ιάσθγμπα, δοἱ]1οςί ποδίταπη Ἱ. Πος Ρταείριιε δεουίας οξί Έτας- 
πημδΣ ποπ] {αππεη 1π 1οεῖς Ρἰανίοτις εοζΙοίρας οτι αὐ Ἱ ἴρ9ο 
Ἄετ 1πεταπα ορροτυη](αίθς Ιηδρεςεῖῖς αἰί οοάΙευῃ εχεετρῇν, απηῖ- 

. οοτπῃ Ῥεπεβεῖο διμρεαΙία(ῖς, δι εδ. ἨΠίπο Ι6οίῖοιιον ποππ]- 
ναι ἵπ τεχέυϊη δυμΠΏ τδσθρί{, 4ῑσ αἆΏιιο τερενΙτ] ΠΟΠ μον 

ακί ἵη Ἐναπρε]ίοταπη οοάἵεο Ὦ νεἰ 69. . 
ιών Ἑτασπηϊ αἴαε 'ΝΟΦΗΗΡΑΜΑ {αετό 6 ΠΠΊεΤΟ 

οεπέίοτιαη. Οοπιρ]ιίεηδος φμἱάθπα νεζμςιϊδεῖΊπιον 5105 οοὔἷέθς 
ή μμώα, Ἱπίεμϊρεπάιπα εδί επ τιδα Ιοᾳαθιιά! ἴσαιδ 
Φαπιροτῖ5, 4ο Οοάΐσες 200 αιἲ 9060 αποτιΙη ναιιδεδεϊηΙ νοσανί 
φο]ευαηί, Ρατ] ναηΏα. οδίεπία{1οπ] οἀΙίοτπα ἀεδείαγ. μπα οηἵ πι 
τοπηρ]αζεηεῖς οά11ο παπα παπα {θε οΙΠΏ νεῖαςειςςιιηῖ οοζ1οῖδιις εέ 
βαίθας σοησοη(ῖαῦ εοπίτα ]αμίοτος ὴγοβ, 56ἆ υΏίαιθ οὐ γθςεΙΙ- 
“Που]ρας οοπερίτεί εοηίτα νείισίο5: ἀπριέατί Ργουςιι5 ποφῖέ, ΙΌτος 

| -ᾱ Οοπρἰαεησῖους αἁλιρίίο» (Ἰπίαν 4195, αί οεγϊδδίπιε Ἠοά[ο σοιι- 

ίαί, αἰϊσαπιις 1ο οεἰεῦνα[ὶοδίπιτις αίτιο νοιιιςἠσοιης, ποσίοι Β, 

-αιθυζίφματη τείοιεπά μις εσί,) τευςον]Οὰ5. εὔ5ο θοζεΗδοΠάο», Ὦ9 



ντ ΡΠΟΙΡΕάαΟΜΤΕΝΑ 

«Ἠταρπαὶ εοἱοἶδς Ιάθιη οοηδίαζ, Οοἆεκ Ἐναπροἴοναπα 4μοῖη. "λος 
Ώ]ιείῖς οχειάεπάαα (ταάϊώτί, ποπ] {αππεν 1π ]οςῖς | 
«δθου]ο χν. φορέας Πατ, εί ποὺῖς θ5έ Εναπρο]ίογηη εοᾷοκ. ἃ, 1 ἤ 
Ερϊδίο]ῖ νετο ανν πουῖς 2, Ῥαιιεῖ ἴπ ]οεῖ α 56 οοτγεσίαη, 
4γροριαρ]ιο οχηἰρυ]ε; «επι ἠ ρω ΜΗΠη», ο εἰναγαοίσς- κώρ. 
τατα, ου]τι δρθοίππει κών, πάἱοίαπι {εγεης, βεοιο νε . 
ζΙΙΠ᾽ δοίρπαν]ί. ὁ ο να Ω): πι: 

9) Εναν] αἴηιο Οοπιρ]αϊεηδίαπη οοχἱθος, 1ὶ φα]είπι λα |, 
οϊοπες 5ιιᾶ5 ρο(ἱδδΙΠπ τη «οπ{ογπιαγυηΐ, ομαλά, 
πιαια Ὀοηίίαίθια δρεείςς, ργοι 1. Έταδηο απἰάεια αἆ παπι Εμίέ ᾖ, 

εοάοκ Εναπρειίογαπα Ἰ. αἱ Ιεείομες Ώοπας οκ] οί Ῥετηυ]ίας» 
βεά Ρτο ἵπρωτο αἴηιιε Ιπίεγρο]αίο, πες 5ἶπο οπηπί 6αµφα, Έταδηρις ᾖ,, 
ΠιαὈιῖέ οί ταΓίδδΊΠιθ ΘΙΙΠΙ δ6οι{5 56. Οστετί, απὶ ῥταβ»ίο 1ραί {πε- ᾖ,, 

γαηί ορἀΐσθ6, 5αρτα α πορῖς επαπιθταΒί, ρτοραπί θμηΐ, πες υἱ]α τε ᾖ, 
εοπιπποπάαὐ]]εθ. («θΠοαΠΙΠ νεΓο υοπἱἑαίοπι θοσιπι οοάἴσυπη, φῖ- 
Ό5 ἀδί δμηί 15 οἹοιςς, αδίίπῃαιθ Ἰ]οαί, 9 Ῥομί(αίο Πεσίοπυπη 1η ᾖ 
ἑρδοτατη οἀϊίομίδας οὐνίαγωπη. ἆαπι γεγο, δἱ «οπιραταπηυ5 ρτί 
ϱἷρες Ί]]α εἀ[έίοπες πα οοάἹοῖριις ορίϊπαῖ εἰ ναίιςίοῖ 
οπι ναιδιοη]ρα5 απίϊαας εί Ῥαΐτυπη νειαδυΙογαΠὶ 15: 
{αίοτί ἀορευίπηις ϱρτο[δοίο, αὐ Ἠ]9 εἀἰάοπςς. Πῑας (ὦ Αροσο]γροᾶι κ 
Οοπιρ]αίεηδΊαπα. εχαῖρίας) ἀῑδεεάετε πηπηθεής ]οοῖς, οἱ 5ε8ίοιθ 

Ιεοι]οπίρας πήαδαααπα οεσιτγεηρι5, ηίςὶ ἵη Ηυτῖς πι] μας ρτοίῖῖ, ᾗ 
οπου {οκ ε ρα] ρς γειαςεῖς. γεσεηκιοηῖυς πηίθοσο πη]αφας 
εετία αἁΠΙρίία ταβῖομε οοπηρ]]θέις ε5ί.  Ίπιπιο αἱ ΙπαϊάΙφδεηί {οτίεῇ,, 
Ἡλ Όοπαπα αΜσπεπι Πνγαιη σάϊίοτες ο. ποφφιρμιμηρηή 
Ρτδίαπη ε]ιι5 τεσίο Ι5ΙΙπΙᾶΓΕΣ ΏΒΙΩ -. μοι μις Ηδῤ 

4) Οπιπίδις Ρωπο σηηοιώ 1 ἄθοελέτ κ ος. | 
ε8τετα πεφπῖς, ααὶ Πρτοςβοπος αὓ πηραν | 

ἃ θρυγῖ ἀἰδεετηετε, αἴφπε ἴοκίσπῃ ῥραταπα εἴ ὓο ΟΓΠαΣΕ νυ]ζ. 
Ναπαπ ρείπιο π]]απι Παυισταπέ οκ ο -- Ρια- ᾖ 
φίαγήΙςε]πηῖς οοῶίοἶύτιδ, ᾳποχαπῃ εκοετρίῖθ πο Ίαπι ϱαιάεπιΗ5, ατή ᾗ 
Ἱππυνηθσῖς 1Π Ἰοεῖ βοπιήπαπη Ιοστίοπεπι οκ θηί, εβη( «οἩ- ᾗ 
ένα ταοςη (οσα Πβτογαπα {116 {εδ πιοπίαπα {οτίϊφείπης νηά]οσηέ. 
Ῥεϊπάε σατιεταπί σου ἱοπῖθτις οπεπθα]ίριις οπή δη», Φγγ]αςἃ αικασὶ ͵ 
4ἱ6, ρετῖεῖς, αταὺ]οῖς, σορ{οῖς, πλιορίσα,. ατπιεη]σᾶ; Ὀἳ ροῦλ/ο ας 
{ασθα!η οἳ εἸανοπίσαιη. {μαμα οετίε τιδῖ δι. ἐπαπο]θίίοιλα;. {α- 
ἵεος: δε ραγείπι Ιπαπιηεσίς ϱΓανἱφοιπηίδᾳιιε πιεμά(ς οουσυρίᾶ, Ρ8:- 
πι τεζεηΏοτε {απτηπι Ί]α Ψπ]ραία, ποῦ νετο Ιομβε ρτφίαηίίοτε 
ΔπιομιειοπγπίαΏα, ας Παία γυ]ρο ἀῑείέωτ, Ὀεμῖαυς οατιιοΙςῇ 



Ανσιώσμιο ας ἡ τ ΧΙ] 

Ἠυχῖς αίθμο εοπιπιεπἰαγλῖδ Ραίγιπι σγαρεῖς Ρ]ετῖδᾳ.ς, αΙΙΟΓΙΙΠ1 5Ηπι- 
Ῥια οσί Ίπ το οπῖῖσα Πτα, Έναδιηις 1π δεουπάα εἀϊμομε, Ῥα- 

Έπιτη δοηρία ἀπδις πας οἷς ϱΠΙΙΠΕΓΗΣ, Αεἰαμασίατα ποπήηαί, 
ΝασζίαηΖεΠΠα αἴηπε ΤΠεορ]λγ]αείαϊπ.  Οααηῖ νεγο Ιποππεη(1 8ἱη6 
η οτὶδῖ 5αοτα Ό]επιεης αἰεχαπάτίηας, Οπἱρεπες, Ογτ]ας {ενα σε, 

«παπα Ῥονππ]εῖ, νεἰ ετοπίρις ποία εδί, Οι Ἰρ]έατ Θ8χθΡες- 

ταν! Ρροϊΐεταί αὐ ο μοτῖρας Νουϊ Τοδιαπποτϊ, οί {οί διιυκίάῑῖς Ρρ]αμθ 
Ἠεςρδαγς ἀεθίεγεηίγ}) Ασοααῖί, αιιοά 15 Ραίτάανη ΗΡε]]Η, ᾳ4ὖοβ 

οοηδι]αθγΗΕ, πηπιαπιετὶς θοαίθγεηί νι115, τεεθηί]ογά(η ἆΘΙΠΙΙΠΙ ες|-- 

ΤογΙπῃ ορετα επιεηάατῖσ; 6ί αμοά δεπρία Ραἴγιπι ϱερηίπα α δρυ 

ώή φαΐΐ5 ροδδεηί Ιδίο {επιροτθ ἀἰδοστη. 
9) Τα ἑαπία αἀππϊπΙσυ]οτΙΠα ΦΙΠΙΠΊΘ πθςθδδαΓΙΟΓΙΙΤΗ Ρεπιγία, .. 
ποι Ῥοϊτιῖέ, αἱ «16605 Φα9ΥεΡ Ἱερεδ νογας οεγίῖδαιιε α ρηηο]ρις τθ- 

Ῥεβίας ΙπτεΙΙσετεπί αιί δια ρί]γεπέ,  Π]ιά απἰάστη η ρτοπηίὰ ογαῦ 
νιάετε, ΠΙΙΙάΠΠ «οά]ἹσθιΏ εκ 15 απϊ αἆ ΠΙΩΠΙΦ οβ8εηί, ἃ ν1{115 65506 
Ῥυτυπας εκ 4Ἡο [αοαπη οδῦ, τί πάπα. οἰπιρ]σ]ίετ δε μετεηίσν 
5ο αἰίθγάπι εκ αἰίοτο οππεπάατο (οηίαγεηυί; τερυ]ας νετο οσγία» 

Ώσῃ Παρεῦαηί, αἆ οαυας 1άἱοἴππα 5 1πι ἀπ]ρετεηί, δε θεηδι] 5ιιο 
:αίιο ατυ]ετίο ουδεφιερανίανς.  Ου]ας τεὶ εχεπιρ]α ααὶ ρείῖξ, 6ΟΠ1- 
ρατεῦ απατίαιη Ἐταδιηϊσαιη εἀΠίοπεπι οἵπι {ετία, απΙπιάπηςιις 
᾿αάγετίαί αἆ εοπηρ]αίεηςες Ιεοίίοπες, ας εἰπηϊηαξὶς ρτ]ονΙβιας 1π 
βηφ βυαπι Έτασηις τεσρρῖζ. ίση 

τε ϐ) ΑΔΙία διηί. Ρκίοιεα αἱ Πιδᾳθ μα παρα αιοΓοσίαίεπα 
| Ἐν οοωι 'Ε 81 επ ῖπῃ 1η αεζαδαπάἱς 0οπερζιωεπς]ζις πΊπ]α5 
Φις Ῥδιη]θτας, εί Ιεοίῖοπες ποΠΙΙΙ]]ο5, αιας 11 Ππιχίσεε ριίαραπίατ, 
τη Ἠοτῖδ πιαπικοτ]ρίῖ ππρει τερενία δυη{, ποπάπῃ {αιῃεη εχίτα 
ἀπριτα(ϊοπῖς αἰθαπῃ ροβῖία εσί εἀϊίογαπι ἨΙθρβΠοτΙπῃ Πάο6, Ότπι 

επῖπα περα! νὶκ ροβδῖέ, ποηηι]]ο5 δαἱπι Νου! Τερίαπιεπ/ίΙ Ίοςο 
᾿εοηίτα αιιοοπἑαίθπη σοϊειπα ΦΙΟΓΙΙΠ1. 1ρ805 ΤηΙ{α556 αίᾳιο ἱηίευ- 
"Ῥο]αρσα, Παιιά ΙΠΠηΘΓΙΤΟ 6ογΙπΙ βάες ειδρεεία ποβρὶθ οδί. (Ομοις- 
΄Ύᾳπ6 γενο ςαδρ]οἰοπὶ Ἠαῖς Ἰπάυ]ρετε Γα5 οἷτ, ἀεβπ]τ ΏοἩ ροίθδί, οπι 
: εοἀίοςς 409 Παύπεγυπε, Ἱπτετίθτίης, ΄ Ῥιαίετοα Ιαΐίης Ὑυ]σαία 
"π]πηϊ αῬδαιε οπιπί ἀωδρίο αἀπϊταίοτες εταλί, αίᾳιε ο ρα ρ ϱγορ- 
“οοταπα Ἡργογήτη Ἰδοίοηίρας 6απῃ Ῥγοίεττε φοἱεῦαμε, 410 «ΟΏΘΟΠ- 
"τεῖ εστω Ὑπ]ραία Ἰδία ταεεηθϊοτ. Ἐγασπιιδ νετο, νὶν Ἰπιπποτία- 
:Ἡ5 οί ορεΐπιε, πή 16 το Πέετατῖα αΠίνεγεα, Ἱέα οίῖαπι 4ᾳ Νονὶ Τες» 
"ταταθη( ἑοκία οἳ Ἱπέο]]ρεηίῖα, Ρτο ΙδίοΓιΙΏ {ΘπΙιρογΗπι ταίῖοης, 
πιετίτα», εί οτ]ῖσα {αου]ταία Ρο]ἱεῃς οκἰπηία, ἄη1θ ας (οπηρ]αίθ- 

/ .. Ιαήπα φετειουῖ, {π ἑαηία οπάεογαηχ δβδίάίοσια Ἱπορία, Πἰηί- 
πΏ (δις, ιο (ΟΠΗ τεπηροείς ἄἴαυε ἀΙρομίία οὐλίοί 5ιο 

ο... 

ὡς ο «λ οκ ο» 

Λι. κ αυ ου... 



και ΡκοΙΕαοΜΕΝΑ 

ἱπιροπάετε Ροίαϊε, απαΏέαπῃ χεὶ οταν] (ης. πορούίφμε α ποινή μία 

τθηία(ἳ ἀβιοι] {ας Ρορίυ]αραί; 1 αμοά εκ ἵπρεηαα ἱρφίής ος Ἱᾗι 

8ἵοπε δαΐΐ9 ραῖεῖ, αίᾳῖιο εκ εἶιι ερἰείο]ῖς ᾱ- Ἰνειαίο ἄν ος ., 
ΠΙΟΠΦίΓΩ{ΗΠΗ θ51.  Ῥτωίογθα ἵη ροδίτεμιίς εἀ{ἠορίρς φΐς ης 
4 παπι Δάνογκαγίοτιιπα ἀῑσίο ε]αιποτίῦις εαἀεπάπι πμ. 
οἵ πομην]]α εἆ φοἰαίη οοπιρ]η(οηφίπη εἀίέοταπι βάθπι, (ἀπδίαπι , ἴε 
υε ἀἰκίπην) πυέανΙ6, Οιάλ ααοά ποπηπ]]ή5 1Ώ Ἰοσίφ α οοάἱοιθιιθ. 

Πλ 

ο 

(6 

φυἱ9 οηιηΐρις ἀθελμαν]έ, αἴηιε Ιεοίῖοποπι 1Π τθχέυπα γεοθρίε, ασ” Ἡε 
τιηῖσς οσ]βίπαπι δΙΙΑΠΠ ἀεβογεί Ιηπρθπῖο αἴᾳιιε οοη]εοίιτα Εαφπηῖ, 
Ῥουτο Ἱπ εἀ{ίοπε 6]ιις Ρυηια, (Ροοἱαπιραάϊας αἴφπο (εευείις, 
πἱ «αδι]ραπά1ν {[ογπηί ῬγῶεγαΠέ, ειτπι σοάϊσεπι, «πει Έγαφηιις 
εκοιάεπάμπι ἐγρορταρ]ιίς (γαδϊάεταέ, ΏοἩ «ο ο ο 
αὐ. οἶιις Ἰεοιοπίδιας Ποπ ΙΠ(αΠΗ, ἠυνοίου Βκανήνον ἀἰδορδδθγιηίς 
ϊά αιιος | Ίρφε παιταῖ τη αρο]ορία 8αα οοπίτα Ίμειήα. Ὠεπίπε βιο- 
ἑααβοπεπι αίηι1θ Γοφιϊηαοπθπι Εγαδηι ολων ηώη 
τα Ἰη {αχίτι σοηφ{πεμάο, εί εἀΙομάπα ϱγαδη]σβτάπι α 86 πνῖ- 

οΕ{ΠΗ ἀῑδεοπαπίία. ΊΝαπι οἱ ηωἱάθπι Μ1]]ας πππεγος τθείε ναυάπκίν 
εεοιιπάα εἀἰῖο α ρήήπ]α ἀἰδεεηίῖί Ιοσῖ αμαἀνηρθπεῖ, τεγία ἃ 96 | 

οπυόα ]οσῖς 118, αματία α ἰετίία ρ]ας οδη6», δὲ απἱπία α οπατία 
θπἱπηνίεν, Νοῦ τερτεμαπάίιηας Έταδπιαπι, απὶ Ἰαμάσπι ροῦις 
τηετυῖζς, η Ροδίοπομί εἀϊοπίρας εοτηρεπᾶα εογηρεπίαπη; 5εά 
οο5 τορτοβοΏά! Πη15, αι] ρεγ{6ς(Ἱοπεπῃ επ ραιπετεσεηφ]οπῖ Ετακπηῖσ», 
ὅτπα εἳ που (παηα εοπιρε({. οἱ Ἐταδιης ῬΠΟΓΕΒ 5υᾳ5 ο ήοπος Ὦ 
1ηθιιάϊ5 αίετθ Ίρ5δο {αείο ῥτοβεβςις 56, πιῖτιπη. νιάθη ἀθῦεί πο» 
απ], ΡροδίεΓοτες είϊαπι εἀμίοης» πο αὖ οπηπίρας ππεμάϊς ε5δθ 
Ἱηπιπηες. Οἱ) αιοά ποη οπιηῖα σοττεχ!ζ, 18 {απιθη πηεπάοςα 
ε55α 5οἶτα Ρροίεταῖ αίαιε ἀευευαί.. Φϊς ν. 6, 5εχ. π]ήπιος σον 
Λροο!γ Ρ5εο5 Έταδπ]ης Ίρ5ε ε Ιαιίπα Ἰη]ραία Ίη ρτοβοίµη ς 
αιία οοἆαχ 1 {ρδ]με Ιασετ εγαί, {γαμδίέι]εγας, ολ μωὴ 
16Η ΘΥΓΟΓΕ5 1Π γεγίεπἀο αἀπι]δ6ο5 Ροσῖςα οοττεπίΐέ οΠΊΠ6ς, δεά ποπ- 
Ἠι]]ο 1η ροφίοτίοίρας εἀἰάουίθας γοημέ, ααϊ Ποφίθμιναι {Ἡ νι] Ὦ 
ραυἱθυς Ηρτῖς «οπρατεπί αἰφίε φεἀπ]ο ρτοραραπίατ. ἨΒεεῖε Βειι- 
ψθ]15 ]άΠ1 τποηιέ, ΠΟΠ. Ἰω ουαρεῖ εἀῖοπε εκέυια οομΙπ ατα 
τοίυπα αὉ Ἐγαδπῃο {ῇ56ε τεεορη Παπ; ομδ]πιαῖα επί ἔγρορια- 
Ρᾶῖσα οχ ππα εἀἰίοηε 1Ἡ α])ϊαιι ρτορθβραία οοπίταγΙπη εν]πευηέ, ες Ὁν 

ο]ἆ ἆς ἀιρεηίία Ἐταδηαϊ δεη{ῖεπά απ δἳξ, δα{19 ρτοάιιΏί, Ορείδσυμά 

ταΏβδοιΊθοτε ης 1ηῤοῖ, ιά Ἐταδπηας Ίρ8ε 4ε Ῥίμπα 5υ8 εἀοης- 

Βιάςο πατγαν]{ ερίςε. 251. “ Ώοεστενεταππ ]ενῖ υτας]μίο τεΙΏ Ρρειὰ- 

βοτο, τί η πηπυαῖ5 μἡριιάσπη νειφαίυσης, εἰ Ίοεος ἀμπίαχαί οευ 

Φἰσίια]ο ἱπάϊσατο, 01ο ϱΙπῃ ]απα εἀεπάωη εδεί ορυ», ηε]φα- 



ασ σαση τς ναν 

τήπὲ αιήάαία, αὲ Ὑπἱραίαπι οἀϊίοποπα Ίηεα νε] οὐτγδοβῖοΏς νο 
Ἰπεετρτείαίίοπα πππίατόπι----Ώοίπάε ρειρε]εβαπί, αἱ αηποίαίῖοπες 

Ἰαἀάοτεπι αἰπαπάο Ιοευρ]ειῖοτες----Αεσεςείέ δί Ἱ]]ιιά οπετῖς; ατο- 
Ίαρατ Βαφ]]ες επιεπάαία Παβετὶ εχεπηρ]ατῖα. Έα 5ρῤες αΙοπίαϊα 
{ε{ο]]]ε, οοαεία5 δα ργοεαφήρατα οοᾶῖσες, απίθς ἠδυτί εγαηί {γ- 
| ῬορταρΒί, Λά Ίο εοπάαεΒί {απεγαπῖ ἆπο Ρτοῦα ἀοοῖῖ, αἰέοτ [Οέ19, 
1 αἶεετ Τεοίοαας, δίίαπῃ Πευταίσε ροΓίεις, αῑ Γοτπι]ς οαδϊραπἹδρτα- 
εδοεΠί. ΑΠ, ααοπίαπη ἨΏυ]ς Ια0οσ19 εταηί ταάες; αιἰοά διι5οερεταπ{ 

Ἱριαδίατε ΠΟΠ ροίεγαηί/ τοῖπάε ποσεςςε Ε{ εχίτεπηαπῃ ΓΟΓΙΠΑΤΗΠΗς. 
΄φυας νοσαπί, τεοορπϊτίοπεπη 1Π τηε τεζῖρετο. Οοπβοαϊεραίς οἴπηιι] 
εἰ εχεμἀεῦατατ ορι5; ἀὐκο]νεραίις εἰπσιυ]ῖ ἀἱεριις {ετηῖο, δῖο ΘΗΙΠΙ 

᾽παΏο γοσαηξ. Νες Ἱπίεήίη ἑαπιεή Πσεῦαέ, {οΐηπι Ἠιίς νασαγς ηο- 
ροϊῖο. ΄ Ἐκοιιάερατιτ εοάεπι ἴεπιροτε ἨΙετοηγπηας, απ οἳδί Όοηαπι 

η πιθὶ ρατίειη νοηάϊοαβαε; εἰ κίαναί φεπίεητία, απί Ιπππιο Ιαυος- 

Ἴδα8, από αηἲε Ῥαδε]α εκ 6ο Ρἰδίππο πἹεπιεί εχρ]σαε---Γίαφις 
πιακϊήια ἴεπαροτῖς Ρρατίε εοηδυτη{α ἵπ Ἠῖ5, οβ γε] αἆ πιο ρτορΏε 
Ώοι ρετιπεμαπέ, τε] απίε ἀθεηπαία ποῦ ΠαθγήΠέ, ἀε]αρδαίτιθ Ίαπι 
Ἄό ῥῶια [ταείμς αἆ Αηποίαιίομε ροτνεμῖ, ΆῬτο ἴεπιροτῖς πιοᾷο 
Ῥτοφιε ναἱευιάϊπε ρταςΏῇ φιιοά Ρο.  ἈΝοπηα]]α ρΡαάεης αξῖαπα 

Γρταεγ, κα πια]ία φεἶεηῃς οομηΐνεραπ], π θπίθαθ πποχ αἲ οζ]- 
Ποπθ α Πης 1ρ8Ο ἀἰδεηςί, Ῥτοϊπάε τὴν δευτέραν παρασκευάζω ἔκ- 

δοσιν----Ε]αά ΠΠ φυλάξεις, βελτιστε βουδαῖε, πθ 1 δαρο]σαί τοῖς 

πολλοῖς, ἵνα μὴ τὰ βιθλία οἴκοι µένωσι τῷ ἐντυπώτη.” Βὶς δἴῖαιπι 
ἱερίει. 254. αὖ 1μαϊππετυπη ἀαία: «6 σανθ πο ουί ος ευύοἰεαί, ἵνρο- 
ΡταρΏί οιαίία, οιιῖ ο. πηαηετοηέ 5ης ο” 5 δοπγεηί ει] - 
οτοά δω όν αβτν ατα, το. Ὡς 

1) Όυς ουῃ Ίνα, οἶπε, πας ϱδί αὉῖ νε] δώ Μ εἰ ἀἴολίας Ἱπορίατη, 
αμα ΗΗ οά/τοτες αροταυαπί, εἶπι ποδίτα εορία αὐιπάαμίίαφιιο «οὔ-” 
ρητατε, νθὶ περατα αιιδί6, ποδίη]5 Ἠ]φοὰ ἵαπιροτίριις εἀἰήοπεπη Ν. Τ. 
“Ρρατατί ρο858 οοπιρ]μεῃςί οὐ εΓαδη]ία Ίοηςε ΡΙΓΙΟΤΕΠΙ αἴαιε δἵηβ- 

.; ομἱατΙογεπι) Οι] οδύ απ ἠδίαγαπι εδΙάοπαπα αποϊοιταίθηῃ ὀρρο- 

] πετᾶ ποδῖς αιάεαῦ! Οι επίτη αᾱ 6αἵἩ Ρτογνοσαηΐ, Βίᾷιο ἃ ]οο]οιέ 
“Ὁ Ἱασιιαι δἀϊ]ομάπῃ τεοεάστε πο5 νείαηὲ, αΠγπιαπί α) Ραιιζο5 Ἠ]ος 
᾿ροᾷϊοες, 105 ρϊπηὶ εἀϊίοτεο ακατραήιηέ, οχ]]ραἶδεε βεπιϊπαπη 

| Ἱεοιίοπειη. οπυηζιέπι ᾖουογώπο Νονϊ Τεειαππσεῖ, ἵτα πί οκ Ραιιοῖς 
]. Ἠΐκοα οοά1οῖρις {εχίας {οῦ5 ΝονΙ ΤΓαδίαπιθη{Ι οοπ{οἳ Ροί μου ἓἱ αὓ 

. υρπημὶ νἰείο | ἠππηιηῖςς Ὦ) εἀ]ίογες 1ος ε Φἰφονεραμίά μις σοκ ἵσιλη 
} Φαοσύπη Ιεοοπίρι 6εππρεν εερῖεςο νοταπΙ αἴθιο βααΙπαπ, πες 
] υπᾳμαανΊῃ ἀε]εσία Ιεοίοπαπῃ ρεεζᾶδοο.. ὣεὰ 6 {ΥΊΗ νεΡΙΙΗ ονί, 
! Νθιη αμοά αἰϊπεί αά ῥγ Ἠλμά, ρουἳ {εάρογα ἱνξοταμι οάτοτωμή 



Χχν] ΡΠΟΙΙΕαΟΜΕΝΑ 

Πινοηίί δυηέ αίφιό οκοιιβοῖ οοάἶσες ϱγορεὶ πιαπιοηρί!. μι κἐς 

αυἱ οἵπιθο εά[(ονίριις ἠ]]ς ἱριιοίί οισηί. Η ἔτι αι ]1ὲν Ιοοῖς Ιθοῖῖο- 
Ὢθς Ὠδβεπίέ ἀἴυεγδας α Ιεείῖοπε οα, αι εχίαβαί ισόβια 
δις πίεραπίητ οἀϊέοτθς. - Δίας] Ἰη Π]5 ]εεΠοπῖρας5, ππορῤηφιφά 

ἴοχε {ηρὶδδθηί, ηλι]ία5 Ώοηαφ {δε ΙΠΗΠΠΟ Ρεηαίηας, Ρραΐεῖ { 

ες απἠᾳπ]ίαίε οἱ ργαφίαηῖία οἱ ΠΗΠΙΕΤΟ οοάἵέαπι ἵπ απἶρις εχίαηξ, 
ΕΙ 6 (ο5Ώπιομίο (ρη]πι]ς οζΙ(οτῖΐμας ρατ](ετ Ιρηοίο) το νετδίοπαά 
αο Ῥαϊγιπῃ, {1π1 αχ Ἱπίετηα Ἰεοίοήπα ἵρφαταπα Ῥοηϊταίθ, 
Ρηϊπηὶ οφΙίογεςδιᾶς εἀ1ίοπες αάογπαΓΕΙ{, ε.πι Ἰροίοποια οκοικῖοι». 
ἆαπι οταν έ, οιια 1ραῖς νιάεγείωτ ορια ἴπίεγ οσβίεγα» ἴροῖς ο0µ- 
πἰίαν. 9εά Ἠος διιο άϊεῖο εκε]αάετο οἱ ἆαπππατε ηθς νο]ε: υπί 
πες Ροέιενυπί Ιρποίας οἳδί Ἰαείίοπον αΠοταπη, νεϊιφιοταπι, ρία- 
ΕἴΏ, ΠΠΕΙΟΓΙΙΩ Πβγογυπ1 αἴθαε {65ΗΗΠΗ, Ροδί Ιδία (επιροτα ε ΠΠΟΠ-- 

αφῖοτιοτΙπη αίαε μιυμοίμεσατυϊη ]α{εὈτῖς 1Π Ίασσπα ργοίγασίογαπας 

μπι σίέατ (εδ πιοπῖαπα Π]ογά οούἵουπα, αΗ1ρας τί θιηί ρεϊπεά 
εἀϊίοτος, Ριρπεί οµπα αἰογαπι ρτανΙογιπῃ αίαιε Πάε ἀἱρπίοταπα 
{δδίίιιπι αμιοτοτ]ίαΐίο; Ίμος πιετιάίαπα εἰατί5 ες, πηοῦ Ῥορρε. οπω] Ἡ 

εί αμμαδῖ οεγίιπη εί «οΠΟβδδΙΠΏ {πάαπιεπ!1 ἴοεο βοπί, εοφεϊπιοπ πε 
Θοἵπι οοᾷἱοιπη, 411ο5 Εγα8Π115 δέ Οοππρ]μίθηθεΒ Ἱπδρεχδιηπέ, μίσος 
956 αιιἀἰεπάαπαΣ δε ροίέϊας οππΏθς Ιδίος {εδίες 51 ρῖ ταραρηκη{68 

φυρ]ασετα ]ιιά]οῖο Ποδίτο, Ἡ. 6. {ἱοεγ τοοεἆετο α΄ Ἰεοίῖοπε Έκαθ- | 
τηῖσα εἰ Οοπιρ]ιίθθηςί. 11ο δἱ ποβίτῖς Ἠΐδες {επιροήί θα» γινοταξ,͵.. 
πηβρηΏυς 1]]ε Έγαδηι5, αίηιε εοἰ]οσίίοπε ΜΗ]ίαπα ας Ἠ]είε(επῖαπα 
υ{ά Ροδφεί, Ἰηππηστίς 1η οοῖφ ργοςυ] οπηπῖ ἀπρίο εά{ίοπειή παπί 
αιήηέαπα «θε οοτρετεῖ εἰ Ἱπιππίατεί, ας ρήπιαπι, φεεπάαπα οξ 
ἱεγίαπα εογτεχ]ΐ αίᾳήο ππιίαν]έ, ροδίαιαπι εἶ, ααθγίαπα οά{ξιοπεπέ ᾗ 
ΡαΤαπΙΙ, ορυ5 οοπἱρ]ίεηφε αἰἰαῖάπι μἱκεεῖ. ́  Νες ου]1εῖ ποῬῖς ρο-. 
{65ί, εἀ]ίοἵες Ι]]ο5 «ππιτης οτα οοπᾳς]νίςςο αΐίᾳπε δε[ερίοεο ου» 
ἄἶεες οππη υπ ορἰἴπιοδ. «Δοἴπιας επίπη Ἑαδπητπα Ἠδίι ο666 116 
Ρο ἡβείπιιπι εοάϊάρα», απἱ εἰ, Βανΐ]σα νοισαπεῖ, η Πας Ἴρρα απραῇ,, 
ε]υεα!α γἱοϊπία ργᾶίο οδφοηῖ. ́  9ἵ ν. ο. ]μαίθ(ῖῖ οάΠΙοποίη παπά Ἡ 
αἀοτμαδςαί, α[ίοδ αἀλιυιϊςςει «οἀΐϊσθα, εἰ {επέτι ἀεάϊδοεί αἰζωπη: 

Οοπιρ]αίεηςες Υετο πηπ]ία απίάεπῃ Ῥγο ΠΛΟΓΕ 81Ο ]αοϊαπί ᾖ6 5 ᾗ 
ρεηίῖα ο, εοἱ]]σεπάῖς εοἀϊοῖ µας ορί]πηῖς Ίπιρθηδα; δε γε8. Ίρθα . 
εοτάπΏ ναμ]οφιεηίίαπῃ οηνο]Ηζ. Οτπα επῖπα ορ η] απίφιιο εοξϊσθό | 
βιρίδδῖπηο αὖ 1ρδογπ οἀ[ίοπε ἀῑδετερεπί; 605 ΠΟΠ. Ιαθιῖνος ορ” | 
Ε1ΠΛΟ5, Ἠημ]]ο ποροίϊο Ἱηίο]Ιρίέαν. Ταπάεπι ἀοσθτῖ ναβνη, "ααἱπαπὶ 
οοῖςθδ Ρίο ορΏϊπηϊς Ἠαθεπάϊ αἶπιὸ) αίγαπα Εγαφηι]οἳ, ος νε(ο 
Οοπηρ]αίοηρος | ὸ πι] οΏίπι ορεἰπηί 695Ε ΠΟΠ ΡορδυηΏέ; παπι εορό | 
Ἀ΄ 96 ἰηνίσεπη ἀῑδοίάσην,--------ἶ αμα οιιοᾷ αἴθπεί ἂά ῥοδίενίηϱ Ἰαάι Ἡ | 

ν ή 



})ησρο πο σα ᾿πχνἥ 

πιοᾶ αβΠτη]ατα οοριηέτ ΡΥΙπιατΙτη εζΙΙοΗ η αἁπη]ταίοσας, πυ]]ᾳ 
πε εἴομε εββοῖ ροΐε»ῖ, οὀ1ίογος ΠΠ ΠαΠια νοτο αΡ6γΓα956 1 φε]]ρεπάα 
| ε ρ]απίρας Πῦτογυπα δή οσαπῃ Ἱεσθίοπίρα5 εα, (παπη ἐγρῖς εχοι(1 ]1108- 
Ἱ τοηί. Ώαβίπηις ]απῃ, εἰδὶ {αἱδΗΠῃ τὰ εὔδε ηοάο νΙάΙΠ1Ι8, ούΊΠεΣ υεγᾶς 
ο εχ{π(]5φ {π 11πο αἰίογουε Ἱ]]οτπη οοάΙσπη, 4ος ρε ϊπ ες] 

γο9 αἀΠ]υιιεγαηί. 3ο ϱεηπῖμα Ί]]α ]εοίιο πο Εα]5 1π οπιπῖρτις 
οτι οοβιοῖθς φἵπιι]ς ΠᾶΤη ρειδΏρο ἃ 5ο Ἰηνίσεπῃ ἀΙροιάεραπο 

Γ δοΓΙιῃ «οάΐσθς; πες ΕΗ]έ 5ΕΙΠΡΕΥ αἰθιιε ρετρείιιο Ιπ ππο εοάεπ]αιιε 
Ι το πιαμδοπΙρίο; πιοα επΊπῃ ΠΠ, ΠΙΟΣ Π]πη 5εοιΏ δυη{εαἹίογες. 

ἵεωσ τες οπηπὶς τεάῖραί αἆ {Γιάἰοιπι αἴφτιε ἀεζεοίμπι εαλίογαπε 
|  τρο πιεῃ (19 «Ώγ6γθ ἨΟη Ῥοβιοτυπί ἵρδοταπα ε(Πέῖοπες, ηϊδΙ 1ροῖ 
ἔαιη Ρευ[οοιί ο55οηί οπ]{1οΙ, αἱ 1Π ἀεί]δοίι Ιαοοπτη {ασ]επάο εχίτα 

116 εγτοτῖ5 ρεγϊσπ]ΙπΏ ροδῖῖ εδδεηί; αιιοά οτί αῄγπιατα νε]]εί, 
ος δν 5ε ργαεγεῖ.----δεά {ο1δαη , αἱ οχ πἴγαφιιε Ί]]α λήόνς 

 πεχίυπα Ἠοάϊε τεοερίμπη οοηδατοϊπαταηί, Φίδρμαηας {ογίηφδε, αιιξ 
1078 φα[σίπι, ΘΙΓΟΓΕ5 ΟΙΩΠ65 αῦ Έακιπο εἳ (οπιρ]ιθεηκίρις αἀπιῖδ- 

ἵτα «ογγεχεταπέ, αἱ πονα αἴι υ]έογ]ου επεπάαίῖοπε αρα ΠΟΠ 
νε) Πος ] {πι νιὰευίπιας, - ο 
- σος ην Ώε 5/ερλαπὶ εἀτοηῖρας Βεηρε]ας, Ππίτοά. ἵπ ογἴδίη 896. 
«. ΄ Ἀιορβαπις, Ἱπαυιέ, νὶκ α Οοπιρ]αεησῖθας εί Έτακιπο ἀϊδοεκ[τ, 
η] ἰοὶ {οτί ἵπ αγί]ου]ο; ΑροθίγορΏο εί ε]ιιδπιοςϊ εἰειπεπίῖς. ΕΙ ρτῖ- - 
πια αμΐά σι ίαρΠαπὶ οἀϊίο εοπιρ]ιίεηδεηι φεαα]ζας Ργθβδί8, 
φυίάφιο | Τρ8ᾳ Ριορατίς, πηαρῖς Ιπάϊεαί; δοουπάα Ίτεπι, 5εὰ αἀιηῖκ-. 
4ἳς ουτα{ῖ5 Ριαίριις; Σ ἵη ετίία, Εταςπαϊ εἀΙτῖοηΙ ουΙπία», ΥΙὰ αδρίΑΠΩ 
τηυέαίσο, πιαγβίμειη, νατ]εῖαῖο εἀ]ῖοπῖ5 σοπιρ]ἠτεηκῖς εί πιαπι]- 
οΠρίογυπῃ ΦΙΙΟΓΙΠΙ ἀϊδιποίαπη, ορροηίζ. Ἀεαιιε Τ]ε (εχίέας, 4πθπι 
οι Βιερμαπις (ετίαπῃ εχοιάΙς, εἰ Μι]Πας που 55 ο αφαμα, 
Βιορ]νανὶ πιαρίς ϱπαπα ΠΠ ἠπά1 οἵππι ἵηρι]ΐς 4ε ]οοῖς αχ! ρεῖ. 
Ἠδο Βοπρο[ίτις; : Μιας νετο ἵη ρτο]εροπιεῃῖς θμἱς ἆᾳ Βεερ]απ]- 

| οἳν οὐϊίΙοπίῦτς Ώερο Παῦοι: Τη Ρτίπια εἀῑεῖοης Ἰοοῖς 58]. α Όοπι- 
Ῥ]πεουκί γθσθδοῖς Ίπ Ἠναπρε]ίο, Αεϊῖς εἴ Ἠρ]λίοίίδ; δεἆ οοάϊσαπι 
Ἅ βοΙΠη αιοἰοτ]ίαίθεπη ποη ηϊςί ὃ/ 15 5εουίέις οφέ, ἵπ οσείετῖς Ἰοεῖφ 
Ὁπη εάΙτίοπιΙπη, Ἐταδτηῖσα αιἰηία Ἱηρηπηής, Ἰεεί]οΏεςδ εοπΙρ]ι]- 
1εβοὶ Ρισια]ε, 5ἶνα οοάϊῖςες οοπλεπθει]ηί βἱνς πη]ηις. ΤΠ Αρουα- 
Ἰγρς γετο νὶκ υπαπα Έγασπιαπι ἀεεεγιῖτ. Τη θἀϊεοπε 5εευπάα 

η μδι1αΠι -4ϊφοθδδιι {αἱ{ ἃ Ρα, π]ςϊ ἵ Ἰεοιίοπίθις 67. Τεττία 

᾿εάϊπο τεοεᾶ]1ῖ αὓ. πέγαιο Ρτὶοσί Ἰοεῖς 284, α εοπηρ]αίεποῖὶ ]οεῖβ 
1900,  Αΐηπε Ἐχαφιπίσαπι απΙΠ{ϊη Τπ πμ Δοῖῖ εί Ερϊείο- 
"5 ἔαιη Ῥτουσς θοηἱ ές, αί (αισίοτο Ἡοἰσίομίο, αιί κά ΜΗ 91ρ- 

ο] 



ΑΝΝΤΙ ΡΕΟΝΕΑΟΜΕ ΝΑ 

αξαΒϊοπεήι ῥγονοςκἩ) νὶκ νίοῖος αὐ οα ὥροτοροί; { απ Αβόσά 
νοτο Βερμαηις. ἐῤάηναώῥώμώς Ἰθεβοπσπι νο "πο τοζθρῖ! 
απίθα Ἐτασπηίσαπα ρτῶίι]θτατ.---Λέηια Ἴναο τς εοσεῖα Βεερ]απί ο 
Ἔταρπιϊος αὐίηία,, οἳ Αροζα]γροῖη. οχοῖρίας, αἰη]Πί αν » οδί Ί]]α Τρει 
-ουαπι ΜΠΜας αἰῑφιια εἀϊέογος : "μο(μο ον περθίῖοτ! 

Ῥαΐεί Ιρίσιτ, ῥετφιαπι επ]βιτιπι 6ὐδε δε Ἂν 
νἱ Τεςί. ῥεΥ. διδρμαπιω νννο- | Ωποι ας Τι 
να ποίαρίππα, ο ως», Ελμλή ἤ αἱ Ὅιι ο 

(1). ἀοφαξαπα θιππι Ραΐσςο ἐμ]Ίἄῑο ελα Ἠ8 
πα, αἱ υΠα!Π. γυ]ραίαπι εαπιπό ηπτας 
9) Ίπ οοπκεξιεπ(ο τοχία ΠΟ θΗΠη 61η 6656 Ῥαΐτιιη στα 

κάήσήμηνέ ἀμός λα αλλο, " μας ισα 
εὉ 8). οοᾶϊσος απϊάσπι αλά θΜήρήΝ οἵἵπι 6ΟΠς 96 
Οδ (αηταπα, αποτύπα Ῥ]ενίφμς, σε, Ἰας « 4ε τε Βίορβαι 
πιοῦ αἀπιοπαστίέ, ποῦ Εοίπι Νονιπι Τενέααιθη απο, « 
ααχαί ρατίδπη Μη παπῃ σοπηρ]εσίσραπεας. ὑκρηςς 

αἲῑς οοὔίειη δἱρ]ς ἵπ πιαιρίπα, Φτερμαμίσο οιναήνς 
οἰαπί Πρ ππάρηκοΗρίί Εναησεβίογαπι ἄροσπι, ΠΙά 
ς-, ὅν η, ὁ,!β εἰ ιδ; Δείοταπη οσιό, ΝΗβέρ Άν Ρ 

{απίαπα ἴ) Δες 17, 5. Ιάιάαεατ) δι ταν ο 
ῬαυΜπαγαπα οσίο, Ώεπηρε ὃ, 5, ἕ, ὃν αρ ή α Ρἱείο) 
«αἰΠο]ίσαγίπα δαρίθπη, υιἀεΠεο ὃ, ε, νι πάς ή τση 
λκηνε ἡ ἀεπίφιιε ἀϊῑο, ια εἴ ι. μα” λα. ος -ᾱ- ᾱ- νου ν οι 

-.4). Ἠορ οοάΐσες ΠοἩ αὐ ἡλό Ποδόλός Μόά αν Ἠδήβθὸ βο, ο 
ἑοδριώή ΑΠΠΟΤΙΠΙ ρήετο, ων {ιῇςς, ́ ἀῑφοτίῖς νε; γρ Ἡοθητίοιι 

{ρ9ε ας Ῥεζα {εσίαίί φυΠΐ. πο η ο 
ἵτϱ) Θέαπι αοσπταίε ην βιδῆέ 1ία. «λαο, δόν Παάοι. Ἡ 
Ῥετέη εηίπί ΠΟΠ ΟΠΊΠεΟ 4 Ηεμεῖοῦ οἱ 15. 
Ὥ6ς 1π΄ 96. ελ οπῖς πιαζρίποπι τεζα]θσό, οκ 4 
πηζς Ῥεήαε, απἱ εκ. Ἠεπγαί θε]ιθάϊς Ρ]άτθς βτο 
1η Ῥοῦετί πατοἰήα: Ερήκέτα απ ῶγος. Ὠεοίηί 
ἀνββοπίία΄νέαέμα», Ίου Φαλείνη σθγταπχ 65ὲ, Ἱίονός α οᾶίι 
πάπα 1 πιατρίπο Φτερμαπίσο πε θβοηεϊσοί πιο Νου σοἶαπα 

1εθιῖς πιστα Πρ, απ ρις. οδόν ΜΕ ΑΜΑ πι  ἵομης Ὁ 

ας ωμόήῥος πῤβος«ωωφεῖ,.-' π τνος αχ ῇ ἐν η Ρ Ἡ 

ο Χο ΜΗ Ρτοἱοροπιθπής τ πο απἰ- Βοά αξαί Ἡ οσί,ν Π. 3. 

ἆρπι τορο τα Ἄου ποἳ Ροζυῖπημς. Ας, τιπς ηπί . . ΑΠ {ΙΤ 
αποηξαπη. -ἈῬδαιο πονα πἰνίαδα πε εαΙ-  νόν «κ ώμων.. 
οπίᾳ οοἱ]αίίοπο /πάϊσπτε Ποεί, ραυ]1ο. δὲ 
βῶορίι5 Βιορλαπίοθπα {ο άαπι εὖ Έτας- ορεσα» μιοῦνων δν (είνα ο 
Ἠλίσα, αα]μία τουθάριθ οκἰδθωιαπίά», - ἂο φιθαί. 

τη 



 ΝΕΟΤΙΟ 1. ' χχὶχ- 

απ, βηίδᾳιιο. οε1οῖς (οὐε]ο, αβιοτῖδσο, δοιΏ]εϊτευ]ο οἱ ΠΊπΊετῖς). 
ος Ῥοίαια. Ρο] νατίαη{ος Ιοσίῖοπες Παιιά ΓαΓο {αἱ9ο γερταδομέπη]- 
π σονυτη ἠλΏμπιοτα. αἴῖαπα «οά1ειπι Βιορ]ναμίσο ση Ιεσίῖοπος, εἴ. 

τ Ἠας ροιπιυ] ο Ἰηδίσηςς πιαχίππεηε ποίαὐ]]ες. Ρίαπε οπη]δδα»: 
».Φαρίηα εἰ ρᾳηε ΙπουεΦΙρ]]ή9 Ψεορ]ιαη] ηοσ]]σειῖα νε] ε-ο]α. 

ΙΩΡ λ]ηεομεί» « εδἰείοηίς εσπα ίερμαπ] ππατοίηα εοπραταΊοηε κι 

966τε. Ροΐοο. ΜΙΠιο ἰε5ίο ἨΠοβετίις οκ Ί]]α εἀ]οιε πο. π]ςί 
08 (απί  εοιάλιΙη Ματδ]Ι! οοπηρυ η 2768) Ἰοείίομες ]αμάανίς, 

οἳ π]ίτα 700. τοϊουῖε. Ας οἱ αμῖ οἀ{ήοπεπη Πάπα δεμάῖοδε εχοιι-- 
πτειθ νο]ιοηίέ, οἶπο. ἀπδίο Ρίυτος αὀμας, 4 1Δηι Μις εππηεταν], 
[ ο τογι]σσᾶς λος ἱηνομοηίε. Ματε[ής 5α1θ ἵπ «αἰΠμο]ῖοῖς ορῖςιο]ῖδ οοπ]-- 

μιαίθηοπα θεχίυπα ἃ 5ιορ]αηίοο Ιοεῖς 115 ἀϊβειτε, Βιερ]ιαπα’ 
ῤααμκής, ΠΟΠ Π]δί 26 ποίαδςο, οὐπειγαν]ζ» Ιπηπηο. 1 

| Φμαίμου ε]Η! Σοππηῖς εαρίάψας, ἴπ απί δα» οοπηρ]ιεοηοῖς {εχ-. 
ται π ο λομαλη Ιουῖς. 98 ἀϊβίενε, πο αρ]σαπη αμ]άοπῃ Ἰεοξῖοπῖς να--. ο ηὰ  ὀμο νι 

πείαῖεπι α οῦετίο Ῥτοϊαίαπι ο.5ς, 1 ΠΙΟΠΙΗΕ. 1άθιῃ υὶτ ἀο ο [Ιβδίηηιις’ 

μίος Ιοοίίομος ἐ ὅτθ, οοπιρ]μ{οης]. ολο] . ῬίερΗαΙΙΟ. αεαϊραίας,- 

8 Β μοαροτα ἱ αὐνοήριας ἀερτε[επάτ. Ἰαφιε ἀποάεσίτις αιερ-- 
με Ἰδειίο, ἵη πηαισίης Φιορηαπή ροδίΐα, ν]μο Ιαρογατ. ϊες ἵπ9ο-- 

| αμα κ αμ αν εἰίαμάῖς ἔαπι 5οςοἱ {]ἡ δίερβααι]ςς; 
οἱ τη βοβρεον εὔἴπαιη Πρτος «πια Πθρ]ίρομίει, | 1ΠΙΠΊΟ. περίίρει- 

πμς, ο δωκφιν ερμαπί εοἆεκ η, ποδίθ 1,, πὲ μι ἀρθὶ ουταξῖς-- 
υ τπο ουπι ἁρηίοιτοιπμα οὐθεγναν]αίμς, 8. Βέορ]απὶ ἐεχέα 11ος οαρ. 

αι ιαῖ 982 ναί ρας ΦεερΙαιις αυίεπι ἁπηίαχαῦ 9 ἀἱδ- 

ομιος - εκ ϱὐ οοπιπιειηογαν]ζ, εί ρισίετ Ίπας 1. αυα-- 

.- ΦίΙο8. εοἀῖσθς., αἀθοσιιθ δἵίαπῃ η, α ἴεχίι 11ο ἀδσς-- 
αν]ε. Θυῖά | ὃ ιαιοά ἵπ πεάθεῖηι 115. Ιοεἰομίντις Ρτοίστει]-« 
εσαν]ζ. Βοΐ]ΐοσι εαρ. 16, 6. ρτο βάτους Ιααάαὲ κάδους. 

οι η. δίς] μαῤεί, αμ] άθῃι βα Ῥηια | πηαηὰΣ 8ες ἵπ η δοηὐ]- 
ἆλονρ, φμοὰ, οῤηαί αιβεὶ ε εδί 1ΩΐεΓ βάτους εἰ κάδους. αρ.’ 

καὶ αὐ οπιηίθης ο οὐἱεῖ μις. ους αρθρα {ταάϊέ; εεἆ ἵπ η α-- 
ὑρν ταῦτα λα Ἡρβνιμη οπηήταηί μιαν 

τα 

/ α( γ)λρε . 

ν ωκ -- Ἰδαρανίς, πά οἰίσυπι ώκρίης απ]άδςι]-- 

αι 6 οοάἰςῖς | ἱπάοἶ ια. οἱ. ρτδίίαπαΣ 1 αιιοά {άμα οκ. Ίρθα, ἔαχτιις 
Βιορ]απὶαί ζοπΙΗΠΙΔΙΙΟΠΕ, ηυ]]ής οργίῖς Ἱσρίρις αἀφίποία, 1η 6: 
νησα. οἱ Ιπάοοία. ἀεεοῖρίῖοπε οοφίσια | τη κα» κ 1β- 

τβ ις θὐίίμάο Ῥ: αἴεί. νο ο νοωρανν α 

7) Εως δμαπι η. οοηβιϊιπθπάο τθχία βάπι ομπηπιίς Ἰαιάίυις: 
ο ΡγεράΊσαξ, ειπαμε «6 ὁ οοἀἵςίραθ, απονάτη οορίαπα Ρἱρ]ίοίΊνεσᾶ΄ 



ἄχκ- ΡΕΒΟΙΕαΟΜΕΝΑ 

Περία «ρρε{ἰανεγζ, Ἱία γεοοη»μ]δε 9ο ρτοβίείας, αἱ π]]αι 
ΏΙΠΟ Ἠέεταπι δεοµς 6596 ραςςι15 δἳί, «απ Ρ]μτες Ἶ]ς ]. 

Ῥπί (παπα ΙαΠῃ {εείες εοπαρτορατεπί .) ορμή 

δυηί αἴαιιε {αἱδὶδείπλα. Φι5 αμΐδαιθ οσιι]]5 66ΓΠοτε Ρ 
Ώ Πα «ΟΙ6ΙΠΙ ΦΗΟΥΙΠΙ Υα{1ΟΠΕΠΙ Ὠαβι]ςδςε ο... ιοδί 
Πα ορίαίεπη, ϱγαν]ίαίαΠη, ΟΟΠΒΘΗΦΙΠΙ, ΙΠΙΠΙΟ πς ΏΠΙΠοΓΙΠΙ απἰάεπῃ. 
ουγαίε οχρομά΄5εε, 5εά νο]ιίέ οὔροο. ωροῖα (αμάν μοι Πῃ 
Ρηερδεγέίπα ἵη εθτία δι. εζΙομε, απιρ]εχΠη ο 

Έναρηια5 Ροιτίβοχεῖ. Ἠι]ις νεδρῖῖδ φα1ρἱ5Ίπιθ οΟΠΙ1. 
εοάἰσιπι ΟΥ ΗΤΟ Πάεπα ο αιιοοσ]ζΒίεΙΏ Ἰμ]νακἷος Φροδαι 
νθ]ιεί, πΙ Πα] αἰῑιά εβιεεγεί ταῖ Ποίϊδεῖπης Ἰρποταπίῖα, 
υπ οοπηπηονετεί ἀοοίοτιπῃ οί ρταάεητίυπα,. ίερ]απι 

έωπα, 4πείη οἀ]ά1ξ, α. οοάϊεῖρις ουἱ5 οπι1ζ1 Ῥρ]η5 οειί]ε 
16, Ἱπροπιο. 1 πιαΥρίΠε διιΟ ΡΓο[θβφ!15 δέ, πες αμΙάφιαπα δίνο ε 
ἱρ5ο οἶνε αὐ αἀπι]γαίονίρις ἀρφῖις. ρτο]αίπι Μου. 
εχοιςαγὶ Ροδδεί ουδεφιίαπα, αιιοἀ, Ῥοδίμαρίία οοάΐσουπι ου 

αποίοσί(αίθ, ἱπίει υο5 αὐζφιιοί ἔρσα νείιδἰαῖ δρεοῖε Ρε αο-- 
φαπᾶος Εαῑδ5ε πατγαί. Ὦγαδπο αἰῑϊδνα ΦΜΦΠΦΙΜΦΝΗ ώῤ ο 

8) [π εοάιεαπα ΦΗΟΓΙΠ ἀεειρηβί]οηε ηε(Πθ 41108. 6 Ιυτο ἡ 
οοπέἰηοτεί, πες είαίοπι, πε(με οεγία εἶρπα, ἀμίδω μύκμο ο) αἳ 
Ἱπέογποςοί Ρροδδεῖ, ἹπάϊσανΙέ; Ύμσ8 Ιοπηπ]ς πιερ]έρ πιν]1ς ἆπ-- 
ΡΙιαΠομῖῦα5 ας να ανλνοὴν οςςβδΙΟΠΘΠΙ. --. μον οαν ον ο 

ἴωπῃ ]εοίοτίῦας ου]ς, 5ο ἆθοίπῃ οοἁἹοίρια5 Π8ΙΙΠ1 96 [μἱ56ο: α 6956 οΟΠ1». 
Ρἱιίοηφεπι οώ{ίοπετη, β εχοπηρ]ας νοξιοίϊδοίπγπη ἵ Πέα]ία αὖ απιῖ-- 
κ ἡην γ» ὃ, εν χ. ὃν με ο νου μα. 1 ρ]1οί. 8 

οοπηῤλεςί ος, παλωκν’ (αιτατΗη ]άπι ῥωη» Ἰβποταπιας εἰῑαι ͵ 
ἑεἠεοῖπη α ν]γῖς ἀοοῖῖς | /9πη ϱ ομενρον 

οημηνήν ΜΕ νὶδής ορί ο 

ΠοπεΠῃ, αυ δι ἵῃ «Ιοιγηαί ὧες δραυαπς, Μαη, κ ἀ ας 
ομτα 15 1η ΒΙὐΜοι/ιόζα δά0Τα τοσθηδι]{. ὦ πανμν ο ] 

. 

- « Ἡ Ἐοώιοή γε]αίῖοιιο Ιλοάίθγπος ολαείλα, ποορηουῖε ἩἸωνοθνα ο 
Ἠιπηθγος οοάϊοιπα, 41ο8 οἰἵπη ἵη Ἡρ-  Ί:---Ἑπανὶκιάς ἵῃ ἃ 10) ν 
οἷα Ρυµοίπεσα Ῥαπίίπα Πε]οπσία»,  εἀοπῖς μονό ὰ ΘΑ , 
Ἠ/είρίεπίυΣ, βἰη θα ἁσίαγεταπί, Ἠι- «ἀπίαγιώηι ραρ. 61. πατγαε, λος, η 
σος 



Πμαμωμωή.. έσᾶος 7. 

ποοπϊποεί. 

΄Ίαία που βαΐσοε,{ (αά!ς. 
| δα ο - οἶῖπι ᾱἷ- 

οι 1508 εἰ 2807
, [μῇ5δα 

πΙοίας {αοῖ]ε Ε]ε]- 

ντι ο 1με]οπρῖς 
οππροῦθ Πτα 7 εἹρπααπι 

ματ, ΑΗ; 65569 οὐ 11ο 84, οί 50 
Ία δἱ ρα115]Ώο 18{0 ή ργου ται 
ΠὨιδοΡΙΟΓΗΠΗ το πρ 

ΠΊ005 6556. ργοπυπανοναέ, 5σΏς- 

β0ρ.6, Βση]- 

» αν 

νι οπή ίσνν, Τγαν]ίαηι 
ο]ο οάΐεε β4 τεροτί556 ἃ 
αλα ίς {ἀἑ γ ἀῑδοι ερᾶη- 

δα) 

ο δις  οπιῤάναῖομα, το οστο- 
7 ᾱ ΜαάτεμΙο. οαβ]ραίσ», » απ] Ἰω 

οοῖοε 84 ταἶνα ρχοῦν]ῖξ, 
(λοσή, αγαπη Ἠοίογηάσα 

6 Εἰεϊδοίετας Ἰπάϊσαν ει] 15, ποΏΠΙ» 

| πσπνοπτοι ο τ 

;“Βεορ]ι. ὃ εσι Πεσῖας αποπάαπι 2871, πιπς, {εδίε ΕἹείσείετο, 
ν ποή Ἐναπρε]ίοτυπη, Αείοταπη εί Βρϊδίο]ατάϊη οοἆεςα ῦ. 

Ἡ. ε εδῖ Βερίι5 αποπάαπι 3425, πυμς, Γεϊδεπεγο {θείο, 

| πημή Ἐνανρε]ϊος. Αοἴοτ. εί Βρίςε. «οάεςχ 6. 
Ἱ -΄Βιορῃ. ς οσί Βερῖας οαποπάαια 2866, ημης, {εσία Εἰενόλοιο 

ροτῖραςδ παπαετῖς ἀῑνογβῖς, 

Ταηία ΏΠΙΘΤΟΤΗΤΩ οο-. 

Πω 1η επγοτεπα. Ἰπάμοςτο ροΐζυ]ς. 

ἡ αποπιᾳις το ΒίερΏαπΙ ν Ἠα- 

ο. οἳ] 18, αμο5 6 ο τοπεκφ ο 

ζα5, Γποπικοροε Εέορίια-- 

χα]ία Δὲ τωσηέίο. 

ἠοπὶ Ώάετο [πο ροβ515.. 

1 απ 9967 ΏΠΙΘΙΥΗΣΩ 

χχχὶ 

Π. ἕ, Τροία 1με]οησίο, εδί Βερ]ις ο Ηλά 9949, α], πο- 
ταηίς Ε]είκςἩθγο, ΏΠΟ ΠΠΠΠΕΤΟ 49 Ιηὶρηϊίας εσί εί αἰαίαου Ώναῃ- 

Τϊα ο” δες Ῥίερῃαπας οοάϊεεΏχ 11η ὅ εἰίαιι αά 
οἷας οἰίανΙ{, ας δεοπά η Τεἰοηρίαπ Βοσίη5 (πομάαιη 2242 
Ἓναηπρε[α, Ερίκίοἱη5 ᾳποαιε Ῥαι], ἆ μαπη Ρειτί εἴ ρτ- 
οπΏΠΙς Ἰγείςίεπ]ις αιιίεπι οοἴεειη Φ{ερΡΗ. ἕ 1Π 

ἕ ἀῑδεεοι]ί ρατίε». Ναπι ἵη οαία]οσο οοάίσµπι Εναπρο]. 
ππῃ ΘΗΠῃ 6595ε 2242 εἰ Εναηρε]ία εοππετε ρειηῖρείς ἵπ Ἱῃ- 

"ᾷϊεα νοτο εοάϊεαπι Ερϊςίο]. Πορίαπι 224 11 ο.5α οἳ Αοΐα, Πρϊδίο- 

5 οπί]ο]ῖσας εί Ῥπι]]πας εοπιρ]εςῖῖ, Αεΐα (απποῃ α δίερβαπο σοἱ- 
'Ῥορίστιοι 16 οοάοκ 2241. Εἰδικοῃοτο 

να Τγρομοίαβ ν]ῆο Ἱη σαἴαϊοσο οὐ- 
ἀϊοιιπι ποδίτα» ρου] οὐ] οαί τοις» 

 λ 38 Ιεσεραίι 721οςο 71. (6οἀοχτπαπ μ) 
752 παπαμαπα εἰσηαί5 Εΐε 99606, 9ο 
Τταν]σ]ο {εδῖε αιιοπάμπι {ας αι Βερῖας 
23244, απίοεα Οοἱρενίπας 2407. Ερδέ 
ἴἴαημο τωθυς Ἐναπσε]ίογαη οοάεκ 29. 
Ἠ]ης, αέ α Τγαν]ςῖο ἀῑάοίππας, ΜαΕΙΝ. 

5, 44 Ἰοοίίοηπεπα παλρεί αἁπιοάιπη. ηο- 
ιαρί]σπα, 56 ραιοἰδο]πιὶς οοἁ]οῖριια 
ΟΠΠ ΠΟΡ{ΥΟ 29 ΟΟΠΛΙΩΙΠΕΠΗ, Ορεταπά 
Ιρ]ίάτ ποη Ρετάστο ποπ ροῖυί Ττα- 
ν]διας, Ἰεοῦίοπο5 οο]εῖς Βεερῃαπ]οῖ 
ς οἳπῃ Ἠεση {2 ΙεοΙοπΙρΙς Ο0Π{6- 
ΤΕΠ5. Φοᾶῖσδα 71 ενο]νοτο ἀερα]κεεί- 

. Ὑγαιδέπῖιις δα Έναιαο[οσυνα 
᾿οοῖσσπι 18 Ιάάεπι παπιστο 2241 τα 
Ἠεσ]α Ρροίμεσα εΙσπθέυπι [η]ς8ε Το 
ἀθνε, 8εᾷ ἵπ Ώου παπαςγο νι ΡΙο- 
ου] ἁπδίο Ἰαΐοῖ. Ναι Ἠϊοπατᾶας 84: 
πηοβ]ας, αἲ «πεπῃ Ἠείσίεπίαδ Ῥτο- 
νοσαξ, ππδᾳ παπα. οοὔ]οοπα 2241 οχεῖ- 
ταν]έ, 

Ἱ Ῥεπιο] έάπλεπ. Βιορβννιας μᾶ Μος 
ή δ. οιιπα Ἰαμ άσε. Αΐαιιε 1π Ερϊκίο]α 
εἴῖσπα ἆασοβί, 1η 1 εἰ 2΄ Ρε. 8ο 1π 
1. Φοσππῖς πο ηῖςὶ φομιοί ἶ 1η 4μδηιιο 
Ἑρ εἴο]α δα εχοϊίαξ.  Είαπα Ἰη οπι- 
πάρα» Ῥαμ]ιπία Βρίςίοῖῖς ο ἀμαν: 

ο αχας 7 εκ οο Ρτοίριέ. ων 
ΙΙ-ποροιῖά αἀάείε νἰάεπταν - ο μαή κ 



πασὶ ΡΡΠΟΕΡΕΣΟΜΕΝΑ 

ἐοδίς, Ώυο ΠΗΙηοτο 47 Ιηφίρηϊεας οδί οί ἴοίαπι Νοναπα Τορίαπήθη- 
{υπ οοπιρ]θοΙζμχ, Ἱάρπι(αο αηϊο]αο ποίαίυς {αεταί 2243, ο6ὰ Πίο 
ἨΙΠΙΘΥΙ5 1η 2241 πιωίαίς εδί. ἵΜίτο Ιρίσας ροτατυαέῖ ο πυπαθ! 
Εαθγιηί. ΌΏοπος οογίῖοτα θἀοσςαπιμς, Πορῖς φωἱάθπι νουὶ νΙἀείας 
φἱυ1]]1Πχπα, οοάϊσσπω ΏΙΙΠΙΕΤΟ 49. 18η Ἰηδ]σηϊαιπα, ουῖ, Ττανϊςίο 
{ροίς, 5οπεάυ]α εδί αβισα, Ἰπ αἷα α Ῥίερμαπο Ἰπ Ίπσειπ ρτο]αίαφ 
Ῥοτήροείυτ: πήης ϊρίέαγ οοάϊέθπι ΘΙΠΗ ἵρδαπη 65856, 411εΠ1 1η Έναιι-- 
σοε]ίῖ Φίερμαηις ὅ αρρε]ατίέ; 56 Ἠαῖς νοἰηπππὶ οἰἵπι ασά, ερὶ 
δίοἷα5 οοιηρ]θείθΙδ, ]μηοίαπι {1ἱ556, ααοάἀ, αὓ 1]]ο Ίαπι αν], 1ρ-- 
πηοίο ΠοΟὈΙ5 ΏΙΠΠΕΤΟ ημής φἱρηαίάπῃ ος. Ίπ ας δοηίεηίία πηϊίΠσς 
οομβγηια! πο ΕἹείφοπεγις, αἱ ἵπ οοἁ]εῖς 49 (εραππεπίο Εὐαγγε- 
λιον ἆ ἱορὶ παγταῦ. Αίαμο οὐ Ττανίδίας {εείείατ, οοάϊσθΠα΄ 4101 - 
ἆαπι 2241 ΠΥΠΟΑ47 8ηπο ἀεππαηι 16087 Ώερια Ρ1ρµοίποσα {μῇφεε 1]]5 
τάση, ραίαῖ, πας ΠΌταπη ποειθαα1η Φέερ]αη] ὅθδςε, 4υὔρρε οἱ 5ε- 
ου]ο ]απ Χν! Τις Ρἱυµοίποεσς ρατ9 {αεγαί. Αοσεάϊέ, ἵπ οοᾶ]σο 47 

Δροεα]γρδί εἰῖαπα Παῦοτ], οα]15 Πβγῖ ἀιῑο (αηίαπῃ οοᾶῖσες δίερῄμα- 
ΠΟ ῥταςίο εταηῦ. [9 Ισ; Ώυηο 1η τοζεηδεπἀο Αροοαγροεος (εσία 
οεΓ{Ιδ8ΙΠΠΘΏΟΠ Μερ]εχίςδεί, δἳ ἵπ ας Νονί Τεδίαπιεη(! ρατίίθμ οσα 
Ἡδιγραβθοί. ΟσίεγιΠι Μαίδίοπ]ο δύ πηΠί ίορ]ιαπϊ ὅ ἵπ Ἐναπρε]ίς 
οί Βρὶριο]ϊ Ῥαμ]1π]ς εί 8, ἵπ Λοῑὶς νετο εἰ οαυλο]]εῖν Βρϊκίοῖϊς 50. - 

Ὁ ΙΕΡΗ. η, υέ τεοῖε νιάϊέ Πεἰοηρίμς, Ἠερῖας οδί ων ο ν 
Ἠοάϊε 62: ποδῖς ΕναησεΠοτήπα «οἀες 1», 

Φίδρ]ι. ε, δεεμπάνπι Πμο]οηρίαπα Ἠερίας ἀποπάαπι 2570, παπς, 
ΕΙείε]ετο {δδίο, 102: ποῦὺϊς ἴπ Λοεῖν εί μιά Ερ]δίοΙ!ς 7, { . 
Ῥαι]ιηῖ νετο 9. 

οίερ]ι. νε, αιοίοτίρς {μο]οῃβίο εί ο ων, Βερίας φποπάαπι 
25609, παπο 237: πουῖ ἵπ Αος εί οαίλο]εῖς '-- 10 1πς 
Ῥαυ]ηῖς 12, ἵπ Αροςα]γρθῖ 2. 

Οσίο ο5ος Ἡδρίος οοάΐσος ἵπ α σα ἀἱερεςοῖπιῖς ὤνδικη, γής Ἡν 
σια οοπηρ]εςΓΙζυχ 5εχ εοάῖσες, Υ. ὃ. ε. 5. ζ. 1, Ρροδί Ῥέερ]αππα εξ 
1εἰοπρίππα α πεπιίπα, ασ δεἵαπιμβ, ςἱ Γτανϊκίαπι εχαῖρῖο», εχα- 

πϊηαϊος. ος Ἰβ]έισ 69 Βερίος ᾳποπάαπη 2867, 2571, 9425, 
29606, 2242 ει 2870, 5ο Πε]οπρῖο ογεδ]ίατ; ϱοβάεπι(πε ο. 
Ώππιες 94, 106. 112, 71. 49 εί 102 εἸρπαίος ε65ε, εκ υπήής ΕΙε- 
Ἰφο]ιοτί τοἰαίῖοπθ πονΙπηας. Έα] αίσταιιό ροεμίε. 'γεναπι ἐπῖπῃ 
νετο, οι Τγανϊςιας, απαπηῃαΆΠα οπῃθε Ἱπίρηάετοί ηςινοβ, τιέ 60” 
ἀῑοες πιοάο επιιπεγαίοθ πη]πίπιθ 1]]ο5 ᾳ1σθ φη6]πιτι Ῥέερμαπίσῦ8 
ε55ε ρτοβατεῖ, Ιην]οί]5 αγριηθ(ῖ5 ρτοῦατθ Ίος ΠΟΠ Ροζμθείξ, δεά 
(α]ία. ροῦϊας ἆε. Πίος οοσ1οῖθιις (5ἱ α εοά]σε 71, αάθπι Πο οχαπηῖ- 
πανίέ, εἰ αὖ 94 ἀἰφεεάας) ρτοζα]ο]έ; α1σς, ἀμπ]πιοάο πιαη][ορίος 



5δΕΟΤΙΟ 1. χχχ]]ϊ 

Εη;ότος οτεῦσο αἳ ἵρ5ο οοιηΠΙΙ55ο5 ἀεπιας, ῬίορΠαΠΙΠΊᾳΗ6 1 ρτο- 
επάῖς νατῖῖφ Ιοοιοηῖῦιθ Ραγ5αρε ρεοςᾶδσε ΙΠΘΠΙΙΠΕΕΙ5, ΠοδίΓ58 
οδεηίθη[]α σολβτπιαπάα Ιηδθγν]αΏές ΟΠΙΠΊΠΟ γε! νά δει οσα] - 

ΙΠΙΙΠ1, Ίο 1ρ5ος οοᾷΐσες, εχεερίο ἵαπιεη 84, α Μίερηαπο οἶῖπι 
{πΐδο α]μ]ίον. Αίηιε ουπι εοάἶσοδ, α1ιο5 Βοῦετίις ε Ἠεσία 
Ῥυ]οίῆθοα πωέιιο 8εσθρεταί, οθγ{ΙδδΊπης, ῦ ΠΙΟΣ οδίαηάα!η, τες- 

οἵα (ποτῖης, Ποδιεπάπα ρτουμ] ἀμριο 1π ε.α αδδειναπίατ. ΘἱαΤθ6 
᾿ἆοπες αἰῖ εκ Ἱ]α υἱρ]οίίιασα ρτοίεταηίέατ μη πιαπιιδοηρΏῖ, αὶ 
οογ]οπῖθις {πάϊοῖίς Ῥέερ]μαπίσος 86 6556 ρτοάαηέ, ποβίνο ]1π6 ἵπ 
βολίοπίῖα Ποδίτα ΡειείαπΏΏς.---Λά αἰίογανι οοάϊσιπι Ἠερίοτάπι α 
Βίερίαπο δυγραβίογΙπῃ «ἱαβδοπι ρεγπεηπί η εἵ νε. Οοάϊσοπι νε 
Ἰρίερτο 5ε οοπ{ι]ῖδδο οοπῄτπιαί Ὑλείφίεμίας. ϱΟοπίι]ς οπηπῖπα 
Λεία Αροδίοοτιπι εἳ εαἰλο]ίσας Ερϊνίο]ας, απος 1μτος Φίερ]αηιις 
Ππίαείος τε]φιθιαί; ἵπ ργϊπις γετο Αροσα]νρείπ Ῥρεταπσπω ἁἡι- 
᾿Εεηίον εχοιικείέ εἰ πηπ]ίο ΡἰΗτες εκ οα Ιεοίίοηος ναγ]αηπίος ρτο(μ {έν 
θυαΠῃ ἵη ερλαπϊ πιαγσίπε τορετίυπέατς Ῥαυ]ίηας απίθιη Ερϊδίο]ας΄ 
Ἠπιά Ἱπδροεχῖζ, Ἐκ 9 οηἵπι πμ]]α5, οαπαπέπη οὔδετνατο Ρροῖυ], 
Ἰθείῖοπες Ιαιάανῖέ, ριαίετ εα5, οὖας Ῥίορμαπί π]αϊσοι αἀροβίίο νε 
αμἵ π, δαρρεάϊἸίανεταί. ΛΑρρατεί αιιίοπω, ΦέερΠαπυπη να]άθ περ- 
Ἡρεπιοι Ίου οοάϊός ΙΙΦΙΠΙ 69956. Ἐκ Λο, Ερϊρίο]ίς οα(]χο]ῖεῖς οἱ 
Ἐρίειοίίς αἆ Ἐοπιαπος, Βρ]εδίος, Τ{ερδαἱοπίσθπφος, Τήπιοίπευτη, 

'Τϊειπη ας Ῥ]ή]οπιοπεπῃ ρ]απο πα]ίας, ο τε]ῖααῖς Ῥαι]{πί Ρεγραµσας 
“Ἰεοί]οπες ἀεσειρδῖο. Όυπη νετο εκ Αροεα]γροῖ Ιαρεπίοπη Ιθοίίο- 
'ἩυΠΙ οορίαπα αἰαι]ετῖέ, Ἠ/είιδίεηῖας, αιί πάποσς Πρε[υτη ἑοίππι 
Ῥετ]ερεταί, [αοῖ]ε ἁμ]ιιάίσατε ροίυ]έ, πίτυιη Βερῖμς Ιδίε 2569) Ιάει 
᾿εοἆεα εί, «πει ΦιαραηΗς νε αρρε]ανεταξ.. ΝΗΙ ἰρ]έτ ἁμοίία- 
Τηι5 β95ΕΗΦΙΗΠΙ ρταυετα Ἰ/είδίθηίο, 1με]οπρῖί (εδιπιοπία!α «ΟΠΠ - 

παη(ίΙ. Οσα οὐ]εοῖί Γγανϊδιας, να]άς Ἱενῖα 5υη{, οἱ υπίσιπα Ίοσσηα 

εχαϊρίας 1 Όογ. {, 6. υ)ὶ Φορ]απΙϱ 81ο ε (πρι κήρυγμα, Ττα- 
Ψιδίης νθγο ἵῃ οοάΐος 2927 τεροιῖέ νη]σατα μαρτύριο. ἵ επυτη Βίο- 
Ῥμαηις εἸαδυο {γροϊμεία, απ Τταν]δίας Ἠεῖο ειτανοηῖέ, α]ῖῖς ἀῑδρι- 

εἰεπάμη τεἰίπαιο, ΜΠ Ἰμέθείτα ἵπ πιοηίοπα ναιήξ, ουσ ἱ ϱ0- 
ΐσεπι Ἠυπς, δολ] 15 Πηδίγάσίαπηι, σοὐτα1{, Ιδοίίοποπι 5ο]ο]Η1 Εου- 
9ἱίαη το ἴεχίμς Ιεοίῖοπο ατγἰρµἰσδθ.----ΤαμάθιΙ οοἆοχ Βεερηαηί η 

Ῥοσέ 1 εἰοπρίαπι α Ἰλοίδιεπίο ποπ 8ο]άΠι οχαπηαίι]ς, δε α πο 
εἴἴατω ΦΗΠΙΩΙΟ δίμάιο οοἰἱαέις [ξ. Ιμεοίῖοηθς εἶις ο Ἰλεἰοίομίο 
Α'νρ ρτέετηιίκςΏς φἱνα ΠΠ ἃσοιαίς θχθορίης ἵπ Πιθαγητή 
ΦΥ πιζοίαγμπι ον {ἐοαγτιγα ΤΟΠΠΟ ΠΠ. 6οἀμ]ο Πιάίσανί, Ὦο ἴπου εΥρο 
οοᾷ]εο εἴ οργή ας οἳ ρ]ομίι5 παπι 4ο αἰής {πάϊσανί ροΐθεῖ, δεδὶ 
Ἠοιρίοπίαπαπῃ πχεαίπας οοἰ]αήοπιθηι ομη Φεορηαμίσα ϱομηµΗΑ- 

Ἱ. Το, 1, 6 



ῬβοΙΡΕαΟΜΡΝΑ 

ἔάτυς, ἀερτεμεπάεί, α) Φίερμαππη Ἱπ Εναπρε]ίοτίπα πιατρΊηθ Ίες 
Ώοπος 194 ο 5οἷο οοάίςε η Ιααάᾳφςο, Ἱπίοι αιας Παιά ραµσα οἵ-- 
6υ]αΐος; 1π πι]]ο αᾗο ῦτο ππαπιιογΙρίο α άλας τερετία, οεσυττυηῖ, 
γε]Ίαιια Ίῃ ρεγραιοῖδ (απίαπι οοά{εῖρας ἸμναηΙή Ροϊπεταπτ, ϱ) Έ 
εἰατας(ειῖκί]εί Ἠΐδεε οοἀϊοῖς Βίορ]ιαπί ή Ιεείοπίθιις, 127 εχας- 
δείπιο οοηδοηαπί Ιεο(ϊοπίθις5 οοἀ]σῖ Ἠερῖϊ αποπάαπα 2961, πάπς᾿ 
62: πῖσα περαρπαίἈ: φτιαίμογ οκ ρατίε ηαἰάεπῃ, 9εᾷ ΠΟΠ Ρεμει΄ 
εοηδρϊταηί{» 215 οἶδ]α αριιὰ ΘίερΠαΠΙπη Ρεγρεταπη ροβῖίς { εί. 
«) Ἐ Ρετρείπο Ίος Τπ Ιεεοπίρις Ἱηκιρηϊρας, τατῖς, φἹηρυ]αί ρα». 
οοΠδοεΏςι, {απ οργίἁπι οδί οπαπῃ ασ δυπί ομε]οῖς ας Πϊίοτίοῖς 66Γ-- 
Πδείπια, οοἹόεπῃ ο{6ρ]ιαΠ! η 6υπάεπῃ 6556, απϊ 1η ΡἱρΗΠοίπεσα Περῖα 

Μιοπάαπι 2561 εἰσηαίας βιεταί,ηηης 62 ηδοηϊρ]ίατ. Οµῇ ρετραιισΒς 
ει Ιεν!δδιπηας ἀῑδετεραηί{]ας Ί]]ας ορ]ίοεγε νε]]εῖ, οππ]θ18 ἨαΓίΗ {6-. 

ΣΙΤΙ ροτ115 πάεπάπιη 56 ρταῦετεῖ. Ηίπε ροντο οοηβεαΙξΗς, ἆ) τεά- 
ἀῑέαπι α Ρτερμαπο πο εοάϊοεπῃ 6558 Περῖα ΡἱρΠοί]εσα», ππάε πῃα- 
ἴαο εαΠῃ αοζερεταῖ. 9ἱ γετο τες]τιις οδέτιηα, οσρετῖ απο πε ρτος] 
ἀπρίο τοσα Εαεγιηῖ. ϐ) Ραπ]ο ἀῄσεπιῖοι Εαί Φιερ]απς 1ή εκ- ο) 
Ἠϊροπα]ς πα]15 εοά1οῖ 4 παπα 1η αἰἴογαπα Πρτοτυπα Ἱεεοπίρας. Ίπ 
εοπιρ]ιθεηκίρις αἀσο 1εσίϊοπίθα5 ρτο[ετεπά]9 δαρΊας ρεσσσίπα {ὐ1ς,. 
4απα Τη. Ποδίτὶ εοά]εῖ ]εοϊοπῖθας΄ εχεοτῖρεπαῖ. Μα]ίο εἴϊαια 
ουγα]ς ποδίεχ οο]]αίας {Γη1ΐ, 4παπι εοἀεχ β. Ῥαρϊδεῖπιε επῖπη, 

υὈ] ΤΠ εαάεπῃ ΙεουΙοπε αΠΠΡΟ εοηνεπΙπηέ, η ἰαπίάπι Ἰαμάστας, πες- 

Ιεοίο β; απάε, υί ορίίοτ Ἰοςυ ποίεπιή», εβΠεῖ ρο55ε νἱἀείιτ, τοῦ 
ἸεζΙοπΙΙΠΙ οΠ]Ί66ΊΟΠΕΠΙ ΠΟΠ απίσε αι ραεμάαπη 65986 ατὈ]ίτῖο Ἠο- 
Ρεν βιορλαπῖ, Ὠας ]]άενο Ιεοίῖοπες {αδ]άῑεμίῖ, ας Ροΐίοτε» ίαη- 
{ιπι θε]ρεπῖίς; 5εᾷ Ίροα εχεετρία ε εοἀϊεῖρις, «ας Ῥοῦετίο επι ο 

ΠΙΑΤΡΙΠΕΠΙ δΗΠΙ1 αἀογπατεί αἆ ΊπαΏι5 εταμί, πη8ησα Ππΐ556 ας Ἱπι- 
ῥει[εεία, ΊἈαπῃ δἳ δελεάα Ιδία ΡΙεμαπι οπή 1πι Ιοσίῖοη απ οοαἷ-- 

κχχχῖν 

λίωσαν καὶ ἠτίμασα», 00. Τμ1ο. 15, 9ῦ. 
Ῥτο σί Ἰαβεγο ἀῑοίειν σίνα ἄν, η. δεά 

ί 5 Ματο. 1. Ι16. ῬίερΏαπας Ίη ξεχία 
Ῥαῦοαί ἀμφίθληστρον, ἵπ πιατρῖηε ἀμφίθλη- 
στρα Πποίαίΐ εκ η. 5εᾶ οοἆεα 639 νοσαῦιι- 
Ἰάπῃ Ώος ρίαπο οποΙες. Ἰλοϊρεαῖας αἆ 
ΤδοιἴἵοπειΏ ἀμφίθληστρα ΙαιιάανΙί οοάΊσεια 
εα1Π1 ὅ, 14 εδί Θιερμαηί δ. Ὁπάς νετο 
ΥοιςίοπΊτε γεδοϊνοτῖί, το η τερΟοΜε- 
ὅἄυπι 98956 ὃ, οαιϊάσπι Ίσπογο, Να] ας 
αιιίθαι ἀπλδίίο, διερυαπὶ ἐνροίπείαπη Ἠϊς, 
υἱ αΏὈὶ κεβρἰςσίπις, Ῥοσσα»5θ, Γοτδιίαπ 
νπ αιίοσταρ]ο οο]]αοπῖς Ιορεναίαι : 
ἀμφίοληστρα. δ.--η; ἁπὰε {8οἰ] εγγουθ 
ομαίμίῃ εδί ἀμφίοληστρα. 3. 
Έ Ματο. 1, 19. αἀάῑε καὶ νύκσας σισ- 

σαρώκονσα, η. 
φεσσαράκονσα νύκσαςφ. ἩΜπτο, 19, 4. 
Φαλαίωσαν καὶ ἠπίμησαν, η. 

” 
ἐχλδ- 

δε οοἆεχ. 62 αάά[ί παλ 

Θες ἔκεφα- 

παῦσί σίνα,θ9.. 3ο. 9115 νο ἰωνᾶ εσας ο 
Ἰωαννῶ, , Ἰωάννου, 09. Ῥταίετεα είίαπι 
θά να. 16 οἱ ΙΤ εαάεπι ]εοί]οηῖς ναγ]είας 
οἰέαίαγ α ΒιερΒαπο; εοά, Ἰπ. οοᾷἱοο 65 
ἀεειπί οτηπία α γετθ]ς σὺ εἶδας οΟΠΗΗ3{8 
15. Ὀεναπα δίορμαπί (επιρογο {ο[ίσαι 
Ώυηο ἀθρογά έναν αὐ [πεί αἆδαο, οἩ 1ρ-- 
5-ε ο οοη]εσίαγα ο 5αρρΙενετίε, πο 
Ηφι1εί, 
ἆ φοαηπ. 9, 9. ἵη ἰεχίιι εἰσ]α 9 Ὠη 

Ροςιοτ]οτί εεά ρν]οσὶ ἄλλοι αἀροπεπόα Γα- 
Ἰ9φοί. Οαρ, 18, 90 αεἰθιϊκους ΠΟη ροςῖ 



ΦΕΟΤΙΟ 1. : πχπχν 

εἶς ου]πδᾳμθ οπιπιθγα(ἴοµαεπα «οπιρ]οχα ο55οΏέ, Ποπ] νὶχ ροϊιςεοῖ, 
«αἱ ἰιερμαπας Το Ιδεβίουος εοάϊοϊθις β εἰ η «ΟΙΗΠΙΊΠ66, ϱ 8010 η: 

ἦ Λερ]εοῖο β, Ιαπάατει. ϐ) Ειοί οοάἵσεπι η ραυῖο ἀῑΙρεμείας Ἰαυβῖ- 
ἑ πηαχ (γασίαίιΠῃ 6556 αι. αἱίο5, ΙπΠΙΠΙεΤΕ ἵαππεη εὕ ρῶπο Ίπογε- 

«| ἀῑδί]α Ἱπ Ώα]α5 ποσο οοξ]οῖς Ιθοϊοπίθις τοσθηδεμά!ς οσσι τα ῦ 
/δοεογάἶα εἴ Ιεν]ίαίὶς ίερμαηίσα» ἀοσιπιεηία. Ἀαπι α) νὶκ νὶεθςὶ- 
κ ΠΙαΙη ρατίεΠῃ ΙοοΙοΠΙΏ ποδεῖ εοᾶἰοῖς εχἡ]ρθί πιαιρο ΦέορΠαη!, 
.) ἑατεγας τείῖοεῖ, ο11]15 το οχοιηρ]απῃ «µρτα ]πίη ἀοδίηνας; β) Ίες- 
 εἴοπος πυ]]ήα5 πιοππεη{1 ]απάαπί, η]{ο ρτανίογος ργαίονση- 
ἔατς Υγ) ρε πδὶ ἵπ εοἀθιη οος1εῖν στίχῳ ἀἱΙ6 εγ6εδνε ΙεοΏοπ]ς να- 

{ Ἠθίαίες οεουγτυηί, πηαπα πηζαπη αἲΏρ]ί Φίθρμαπις, γο]ῖηιιας 5/]επ- 

1ο ρναἑοῆε; ὃ) ογεῦτο ΟΠΊΠΘ9 »ιιοῦ οοάἶσθο ἵΠ Ἰθοίίοπο απιᾶάαπα 
εοπθεηείτγα ἐγαδ]αϊε, Ιἱοεέ «οἆος η α οτεῖοτῖς ἀῑφεθάσταί; ε) Ρισίθς 

έ/γογες οἴτσα διπρυ]ατος εοά1ςῖς η Ἰοοίίοηθς ΟΠΙΠΙΙ5508, 51ργᾶ εΠτι- 
ἸΠεταίος, ρετιη]ή αἲ ραοῖπι ἀερτεμοπάιπέπτς ν. 6. εοὐἵοῖ η αᾱ- 
βοηαπέαν Ιοσίῖοπος, αιια: οοὐ1ςῖς β δι, (11ο. 9, 95.) εἰ νιαδδίπας 
(Μα. 9, 20.) «οἀϊοίρις β εί η ἰὐαητατ Ιοοίίοηθς, αι ἵαη- 

τάπῃ η β, πει(ααπα 11 η, παῦεηίανς (4ο. 20, 91.) οοἀϊσες β εἰ 

βε]ία οοπιρ]εσΙέατ, {ει εχο]ίαίυν 1η Αοῑῑς Αμοςίο]οΓΙη, «αρ. 24, 7. 
ο 1. ει 28, 11. ΜΙΙο ρ]ατα. 
-.Ἠερίαί υἱ ἆᾳ Ῥιορ]απϊ οοἁ1οῖῦιις αἰιάο, 4ΠαΠῃ ϱ λορίς Ηει- 

τ]οὶ Ρ1ρ]οίμεσα οοττοραΜ5, ἀἰσαπ. ΗΙ φιπί 
νε δίερῃ. β 9ειι οοάεχ Βεζα 5ειι εαπϊαυτ]ρ]θηδῖ5, ΠΠ] 1η Εναηρο-- 
115 εἰ Λος Ὦ. Το {απιαπο ποίαδῖ]ες Ιεοίῖοιμθς, δο]ἱ ἑαπίαὈτ]ρὶ- 
Γεηδῖ ρεου]ίατες, 6 510 β Ργοίυ]έ Θέερμαπα5, μέ, πης αμ1άεΙὴ ]11σθ, 
ΤΠ]ε δει αὐ 1]]ο ἀϊνειςις 6556 ρτοῖςῖι5 πεαθαί. ΊἈεος ο]ίοΙ ροΐεεί, 
δίερμαπαΠ] πημπηστας Ιθεθίοπος οπηίαυαΙρίεμςθ» πηοίαία ἀἱρη]ροὶ- 
Ίπιας οἱ]οπίίο ριαἰθηνίςςε, αἱίασοιιε α ομηίαὐγἱριεηδίρας νο] ρεηίτις 

1γε] αἰϊᾳπαπ(α]απῃ ἀἰδογεραπίος Ιαάάα5δθ, Η!ς απίπι ν]εῖς ΒιοραΠί 
εκ αήςαποφαε Ηρεῖς εχοειρία ]αῦογαγς, πποάο νιάππας. Εαΐθου, α1ιον 
Ῥεζα ἂᾳ ειιο Έναηρ εἰίοσι! εοάϊοε εί ἆςε ταίῖοης, (ια αἀερίιις 611 

1810. πηανγαν]{, νΙκροδβενοΓαεδθε, οἱ Βεζα. εοὐεχ ΠΙΑ Ιἀθη]η 1ο οδὲ ΟΠΠὰ 

| Βιερ]απὶ β. Ῥεά Ίος πε, αἱ δεηίεΠ/Θ]άΠ ΠΠΘαΙΠ αὈ]1οἵαπα, πΙΙΩΊΤηΘ 
ππονει. Οµιῖά οηίπι, 8ἱ Ῥοσα, | Ίαπι θταπάρονις εί ρετιηη]{]5 Πορο- 
Εν ας ειτῖς ἀῑδίτασένε, ΠΟΠ δαῑ8 τθσίς ΠΙΕΙΙΙΠΘΓΕΙ, 41ΟΏ 81Η. ηιοὰο 

ς 2 



αχανἰ ΡΕΟΙΕαΟΜΕΝΑ 

Ἡδογ Πε ἵη 6πα5 πιαπς Ρουνοπενίτ, αιέ αιπαπη ἶς, ααἱ ἀείεναί 
4ε «ο παττανεπι) ΟΩυ]ά, δἳ ποπα]ηῖς ρυίαν]έ Ἰπίογεςες, (οίατα τεπι 
Ρτοιιίῖ βερία εδδεί, αοοιΓα(Ιβ8ίπιθ τοςζ]τθύὸ (Ουἱἆ, δἱ «εγθῖς 4ο οαιιφῖθ 
αἰηβ]ριίαίο νετυοταπ] ΤεΠα Ἰηγο]νοτο, παπι οἶατα εἰοααὶ πια]υῖί ὃ 
Οἷά, δἳ ἶ5, ο οι]15 πιαπΙρ19 Ώεζα οοἀϊεθπι αέοθρογη:, ταιυ]{ τε 
Ιαῖα, απαηι(Παπι α νεγο αὈλοιτεηία) αἰί οἳ Ώεζα {αἱδα εἰ τερυρ’ 
παη/{]8 Π81Υ8ΥΕ δαΐ{]μς5 6556 ἀμχῖί, 4 άπη πονὶδεῖπια Ηρτὶ {Γαία Ίπρο 
πιο ρτο[αν]ὸ ΜΙταπα ρτοίεςίο γἱάείατ, «ορηοδῖῖ ρα]]]οαηϊ κειµήλιον 
η Ῥεζᾳ ΡοβδεδδίοΏεπ ροεινεηίδεο; Ώθο ϱΠΙδαιαπῃ [αοῖ]ε ἀῑχεις 
4ποπαἨ1 γε 9, αΙ ο πποηαρῖῖσα μὴρ]οί]εσα Πὂτυπι ατα] έ, θἵνε 
οσεποὺ! Ίπεο]α {ΠιεΠί οἶνα αἰίεηις, Ώεζα επι ροίμεΠέ νεπάετε 
ἀοπογε ἆαΐε. Ὀτιαῖ Ίο 6ε Παρεπί, (αηίις ε5ί, Ἡἱ Ίρε Ιεοίίοπθε 

οπΊπος οὐ]αίο εχρεµάεης ἀερτε]ιεμαϊ, Ιπίει οοάΐσεπῃ ερ]απ! β εί 
οαηίαῦΓΙΡΙΘΠδΕΙΩ οοΠδεηςΗ5, ας θἱουδὶ Ιεοί]οπες α Ῥίεριαπυ ο 00- 
ἀΐοε β αἰαίο α ομηίαὐν]ρἰεης! ἀϊδετεραηπί, Ὠαπς ἀϊκοτεραπίϊατη αἰί 
Ἀπάς εχρΙίεαΓε αἆεο {ασῖ]α ϱ5ί, ιέ ἀϊνειοῖς ποπι]π]θιθ εμηάεπι ος 
ἀϊοεπι Ιαμάατ], ρ]απο Ππϊηί ΡειβιδδΙπ] δἳί, 

Φίερη. 3, (οσίε Ἠ/είσίεπῖο, αὶ ἀεηιο επῃ σοπίμ]1έ, ππι]έοφπ6 
Ρἰήτες «παπι ΒέορμαπΏς Ιασιίοπες οκ ϱο Ρτοῖμ]ίέ, Οοἱδ]ίπίαπιις οδί 
200. ΝΗΙΙ αιάφπαπι, αιοά δοἶστη, οὐδίαί, 4ο πιῖπας Ἰείφίᾳ- 
π]σπα τεσίε ]1άἱοπςος κίαίυαπιας. ἩΜΠΙΠΙ εδί οοάεκ ἘναησεΙοτιπι 
99, Λοΐοζιπι εἰ Ερϊςίο]αταπ] οαί]ο]ίεαταπα 19, ῬαυΙπατυπη 29. 

ΜΦ{ερΗ. τα αΠϊδπαπα οἳξ, Ἱρηοταίυτ. ἸΜΠΙΠϊί οδί σοἆεακ Αοίογ. ε 
Ερΐσι. οαί]ιο]. 8. Ραυ[ίη. 10. 

Φίερ]. 8. Ε ΙθοΙοΠΙπι «ΟΠΦ6ΗςΙΙ δμδρ]οαίις αεί Ἰείδίεηῖις, 
Ἠάπο εἶιπι ε.ςε Ἠναπρε[οταπι οοάΐοεπι, εμ]ὰ5 ]εσίίοηες Ἰδίεγιις 
0 Ποπηῖηε Ῥαγϊιπί ὃ. ραρ]ιο Πασῖς [εοῖί, οὐΙ οἵπα Ρεϊτὶ τε] 
ἀεῖπάε Τ'εΙ]ενῇ, ρορίεα Βεσῖιι» 2562 [αεταῖ, πης, ἰεδίε Ε]εϊκεΏετο 
ΏΙΠηπετο δὸ αἱρηπίας εδ; πηϊηϊί Εναηρε]ίοταπῃ εοἆεκ 9. δεά 
Ἠ/είδιεπΙϊ οοπ]εσίυτα ξαπάαππεπ(ς Ἱπηϊεῖζατ ραγιιπι Πγπηῖς. ΊΆΝαπι 
Ὀίρρῃαπις οοάΐσεπα δυπα 8 ἵη Εναηρε[ῖς ποπηϊπα πα ποη ]α11- 
ἁανίε ηἱοὶ θ6ΐ5, Ἐκ Πῖ5 θ5 Ιοσειϊοπίυις 96 ουµπῃ Καφίετὶ εχεετρίθ 
εοηδοπαηέ, ππα (Μαι. 9, 18) Ἱενίτει ὀϊδετεραί, (εἷς ἐλθων εἰ 

εἰσελθῶν) ἂὲ οσίετῖο 28 εἰ]εί Κυρίετιι». Ἠοο Μιδίετῖ, δει ροῖαθ 
Λθραιῖ ἆε ],οινοῖς δι]εηΘ1Π1, ἨποὮ σετίαιη αιΙάεπῃ εεὲ ἹπαΙσίια, 
Ἠεσίαπι οοάΐοσπα ἀϊνεισαπα 6596 α εερ]απῖσος «πίΠ(ιε εΠΙΤΩ οκ 
1] 28 ]δεϊοπίρας αἆ Ιη{ειςμμοῦΙοπεπη {απέάπα νεΓΡοσπη. ροπίῖ- ο, 
Ἠσηί, οοίετωα αιί ρτα(ετπ1 α 1ιοινοϊκῖο, αιΐ οσι]οΓυΠα εἶα: 
Φοΐεπι εΠιρενο Ρροζυεναῖ. Αίίαπι6Η, ουΠι Ρτίπιο Ποπημ]{ οκ : 
οιηίςοίς. Ιοσλομ] 5 δοερ ε1μί μμ. Μαι, ὅ, 98, 8, 49) 

κ. 

ή 

Γῇ ν 

Π 



ΞΕΟΤΙΟ Ἰ. 

9. 1]. Ίμιο, 18, 8. 1ο. 8, 11. οππιααθ ρτφίοιεα [μοινοϊρῖας {ῃ 
όοαι ἰοεῖδ, 10 ἄς δυο Ῥήμο ὃ αἶ]εῖ, Ρ]εγαπφιθ αἰίος Ῥατί- 
-αἶπου εχοῖίαί, πηπάα ποίαία ἀῑριας οἱ Ώαδοε Ιεοῖῖομθς γίδα 6558 

| “αρραγεί; » οπα ἀθιίαιιε Ί]]α Ιεοίῖοηος ὅ6, ἵπ αι Γ,οιιν οἶκίμς ο 

πχχγ]ϊ 

| 
' διορ]απο σοηδεη{1{, ΠΙΑΧΙΠΙΒΠῃ Ραίεπι ἴ8]ες φιηῖ, αἲια 1 «οἆἱ- 

| 

| οἶρας ρῶηε οπιπίρις τερειϊαηίισ, εἰ γὶς ἀια ΙαιάεπίατἩ 1ῃ ραιι- 
| εἷν ἁππίακαί Ιθεῖ οοοιγγοηίθο: 1Πο ΠΟΠ αδθθηυί [αἴθος, ιήδιις- 
Γ παπη ταζἰοπίρας Ρεγπιονογί ροιαοίέ Ἰ/αίδίοπία5, πὲ Βιορ]ιαπίσιιι 
1β Ἠορίαπι 1]άπι 9556 ρτοηπιη{ατεῦ. 
ο ΡίερΗ. ΙΥ ἀείθοίι5 προΓ εδί α Μανςλίο ἵη ρυδ]ῖσα υἱυ]{οί]ιεσα 
Ἱ ὈπίνειςΙέαιῖς απιαρηϊριοπεϊς, υρί οίρ]α ΤΚ. 6. 4. ποίαῖας εδ. 
Οποιάατη Ὑαϊαρ]ή [αογαῖ, απηἰοἳ Φίορ]αΠ!, Ηυς οπιηίπο οοάΐσειι 
Βιορμαπί ΙΥ ε55ε, να]1ἀϊδδῖπαϊς αγριτηεη(ῖ5 εν]οῖτ Ν{αγδΗ]ς. 
᾿εοί Λείοτιη εί Ερὶ5ὲ. οαίΡο]. εοἀες 9, Ῥαἱίπασπα Ερὶι. 10. 
Ἱ ο ΒΙεΡΗ. τὸ, πὶ [αἱἱοτ, οοεχ οσε Ὀ0]1οι]ιοα» 5. Ὑἱατοτῖς αἆ τηάτοβ 
Ῥαμείοτίιι, ΏἩΠηΘΙΟ 774 εἰσπαίις, Μαιιλαὶ, Ίμασα ας 1οαηπήφ 

Ἐναπρεϊία εοπηρ]εσείεῃς, ππῃῖ εοἆεχ Ένανρ. 120. ἸλΜοίιςιεπ]τῖς 1 
΄8ἱ0 οοάΐουπῃ Ἐναηρ. ερία]ορο Φίορ]ιαπῖουπα ιδ πµΊηθτο 12 ποϊαν]τς 
/9οὰ ααάίαπι Ἰεσξίοπιαπ οἱπηΠΠειάἶηςο ἀθορίις, [ῖο οοκ1οῖ διιο 12 
Ἱαἰιτίρῖ Ιασίῖοιες α) ἴΠ πιατρίης Βιερ]ιαπὶ ο οοᾱ, ιβ ριοἰαῖας, 
ο ἵη οοἰ]αίῖοπε Οῶρατῖς θ ΜΙ6εΥ Ὑοίιοτίαπο ποδίτο αἀφοτρίας, 

ϱ) ε Κιδίογί Ῥατίείηο ὅ (Περίο οἶῖπι 256055, πυπς 80, πι 119) 
᾿ ἀεοετρίας, ἆ) εκ αἰίο ααοάαιη «οἀϊσς, ἆε «11ο, ιήκηθπι δέ αἲς 
Ἰπυίπαπι Ἰαΐεαί, πουῖς ποπάμπη οοηρίας, δε]θοίας. 
9ΠΊΠες ἵπ ΙΙΠΟ ΘΟΘΠΠ(ΠΕ οοά]σς τερετίας {μῇ956, ῥοτρεταπι Ἰ/εἳ - 
[φἱοπίας ορ]ηαέως 65ε. Ὑἱάς ἷα: Ίιας ἆς το ἀἰεριίανίπια ἵπ 5/71- 

η δοὐἱ ποβίτῖς ογ]1οἱς έοπι. 1] Ρας. 144. 1 

Μιά 

Ἠας ]οοίΙοπεβ 

ή ᾱ δεῖ. μ Ἰρποίας ΑΡΟΕΞΙΥΡΑΕΟΒ «οἆδΣ, πο]! δ. 

5” Μαάμ. 9, 19 οπή ΕΙζαχ εἰς µετά- 

γόιαν, 6ἳ «ΟΠΙΤΩ. οὔ αὐθδί ἓν τῷ λαῷ. 
ο. ΑΠΡΙ εἴῖαπι διὈ απΠῖαδ ΠυηθΙ 

η) εἰρ]α Ψ)εἰδιοπία5 Ιδοίίοπες ορπ] αηχῖε, 
ουα5 5ααυ5 (αἱβδείδερατα πι εχοῖίατο. 

| ἳ 3Λ αί πηοᾷο υάΐποις, 1εοῖομος οοᾷ]- 

δ οῦΐεου ημΦβ τοι λα “ 
"Ίσυτη ]δοοπίρας Πεσα ᾳποπᾶαπα 2569 

κ άεπασα 5ε σο]]ατῖ, ἱέοηι]9σίῖοπος οοῖ- 

ΠΩ α 5α οχουσ»!, εοββπιεηίαν{6; αιο 
Ἡ νσέιτα οδί, αἱ Ίσα πεβδοϊαπαςς, αέταπα 
λεοοπες α Ἰεἰείεπίο Ισυάστορ φο]ίας 
. Βιορ]ιαπί Βάε, δη Ἠγοἰδιεα «εἰἶθτα, 

3 οππα]εοβρπίρας 0ςἱ5Ηη]αηῇ, 1ΐ{6- 

Βίορ]ιοτὶ {οςΏπιοπίαπα οογγοῦοταΏζ8, 
αιιοοτϊ(αἑεπΙίθηθαν. ον Πα ποεί επῖση, 
αίταπι Ἠείδέεπῖας Ιδία Ἰαοίῖοπεε ϱ 
ΦερΠαΠί πηβγρΊηε εχκδοήρειῖξ, 3 
Ίρ8ε 5ποτύσΏ οου]ογάπα αδα 985 1η ϱ0-- 
ἀϊοε τερετεῖῖ; Ύπα τε ἱπιρεάιπιας 
Ῥταίενορα, ααρπήηας Ἠ)ειδέεπ]ϊ, 15108 
οο]οθα το απο Ἠοβθη(ς, δεπ(ερΏ ατα 
οπταξ]ις εχαηήπατα ροβδίπιας. Ο0Ι- 
ΤἴεΓ ποίαταβ, 1η οοησοπάϊβ ᾳποαπε 
επγοηράς ἵη Βέερ]ιαπϊ πηανσίπθ ϱΟΓ1- 
πη]θα1ς ηϊπαῖα οσα Ἰἡ/οίςίσρΙῦτΏ 

πδαπα ο55ς, Βἰουδὶ Μιορμαπις οοάἳ- 
« σεπι αἩσοπι Ἰαμάαί, απ εο Νονὶ 

ο, 195ἳ. Ἠρτο, αἆ 4πθπα εχοϊζαίας, οαγοῖν 
Ὑγεϊιεπίας ἀπ Ίοσαπα πυπαςὶ ρε;ρθ» 



κχχνίί] ΡΒΟΙΕΟΜΕΝΑ 
Ἡαοίεπις ἆο ετῖοπο ας οοάἱεῖρας Βερ]ναπϊ,΄ Ῥ]οπίας "επῖπι 

Ίο ροτίταείατο Ἡο5 οροτπίέ, αηπία δυπ6, αἴί ρφοιάοϊοαππεί 4; 
αἱρας ἵπ ο]ο (ο5θιι οβΓΠΙΙΠΙΦ ΠΟΤΕ 60 Ίδια αρηρί δε ραί]- 
απίις, αἱ οΠι1ε» ίερμαη]ςος οοἶοεν ἀιιάη Πμτεγή5δο απάασίθ 
Ρρτομιηθαί. Οσα αμ] «οά]σες ϱτῶσος Ἰουῖε δαρειδ[]ζες σπα 

δι πάνειφατί οεγηαη!ί, ἀεροτάϊίος Ιρνον «οπηπαΙΠδοµυ, εί πος 
ιαςὶ δρεείτο οπἰε]αῖς, αἱ αὖ οπιηίρας Φίερμαπί ργαςς οοἠ{οῖριιβ. 
ὤθιε αο α Ποδίγ 6ΑΥΠΙΕΗ Ιδίμά αβ[ιῖςο εοπίεπαιηί, Τογτοτεπαἡ 
Ἱησμίογε νθΠΙΦΦΙΠΠΟ οοπαία δαίαρυηί, Ῥηοιοτοα Βιερ]ιαΠϊ, 4πθπα 
{α111 ΠοδοΊΏ} πθς 1 αἀροποηαϊς αἱρ]ῖς φαΐ οπέῖοῖς η]]1 ετγοτί οὗ-- 
ΠΟΧΙΗΠΙ [11996 ΠηρυΠῖ, ἀε[εηδΙοπθείη 1Π δε δμβοΙρίαηί, 1ρ5αδη6 
εἀιΙοηειη διιηιηῖς Ἰαιάιῦιις οεχίο]]υπί, ντο απἴεπα ἀοοῖΐο5, ααὶ 

Ἱνοῦοτίέαπα περοίῖο, ᾳμοά δι] Ἱπροδιεταί, παρ] ρεπίει ρει[αποίυ 
6556 οοπηπιηομδίταγιιηί οἱ αἆ οοἀ[σες αὐ Π]ο αἀ]ηήρῖτος ριονοσατυπ, ου ο πι ἳ Ὢρ 

«αΠάοτε «Πγϊκίίαπαςιθο σατ]ίαίε ἀες]αιῖος 6556, ας ἵα]α, αυ ρι- 

ἀεπάαπῃ ἀεδιίαίειη (α 5 απιε[ιῖ ἀεὐ[ἱ{ψ) ρτοάσαηί, αἀνειειις Φί6ξ 
Ράπτη ε[ατ]νῖρδε εαμδαπίατ. Όρετα 1βίτμν ρτείπι εγαί ευτατει 

μέ οἰ]απηςί Πππργαάεηεῖρ ας 1] θερμαπ] αἀπι]ταίο 5 εΙΤΟΓΕΠῃ αἱ-- 
{βεῖιης πΙεη( Ίρις πΠατεπίεπη ογε]]οτε ΠΟΏ Ροδδίπ]Η5, (πεα πε επ] 
ος, ἵπ. 41ο ροςί Ὑ/εἰδιοπίαπι Ῥοηδοηας [ιδία Ίαπι Ἰαρογανί 
εβίος(Ἱ1Γο8 08 6566 5ΡΟΓΔΠΙΙΙ5.) 405 ἴαππεΠ ἃ ργασοπεερία ορ 
πα: πο 56 ορεῖς ἀποϊρας εοπηπα(αηΏῖ, Ῥτολ]υεαπΏῖ. | 

[ . τὰ 

ΤΠ. ΡνοργδάΙπιιγ αἆ λτοη, αι Ιεσξϊομῖς Ἠοά]ε τοεθρίϐ ΡραΓ6Ι8 
Ρυαίαε, Πο απ 1559 (οχίάπῃ εχμ]δεί οιερμαπ]ε αιατίας” 
ες Τη ροφίοτίοῦ5 οἀιΙοπίρας 1005. 1576. 1952. 155859 εἰ 1598)’ 

{εχέας σγῶοιι 98 1ρ5ο Ώεζα οοπ{οτπιαίας ΓΗ. Ῥ]υτα Πίο οὔδει- 
ναπόα νεη]απς. α) Β]αγριίς αηδία 5 Ἰηδίτισίης {μῑς Βεζᾶ οὖα 
εώέοιες απίθιΊογε». Ἀαπι, ραίεν εάΠῖοπες {πι {επιροι]5 εχία- 
ἴεβ, εδ ο5ι οο]εσι]οηῖς Ἰαοίίοπαπι νατίαπίυτη α Η. ΦίερΙάΠΟ ϐ 

οοΚἱοῖρις Μο». εχεετρίατιπα αίορταρίο, οφποὰ ρ]ατες «οπηρ]θς- 
ἱεθατιχ Ἰθίίοηπς», 4811 ΠΊΛΙΡΟ ο ἠοπίς Βέθρ]ιαπίσα. Αάλλιέ 
εἴαπῃ οοάϊσες αΠΙΩΙΗ55ΠΠο5, εμηίαυτΙΡΊεΠςεΠΙ εί εἰατοπιοηίαιΠ, 

ηθο ΠΟΠ νΕΙΦΙΟΠΕΠΙ δγτίασαπη εί ποηπυᾖ]οτάπι ἈΝονί Τ. Ἠρτοταπα 
αταὈΙοθΠ]. Ὦ) Πίδορ αἀπμ]σο]15 ποη Ἱέα πδυς οοί, {1 ροίμιίδδεί ας 

ΥΠΑ ΡοδΙά αΠπαπω ϱ οοπ]εσίατα αςὈ-  οοὔομπα Βεερ]ιαπὶ Ιπάο]ε ες Πϊδίοτίε 
5Ππεγοδο]εί. Τη οχαπηπαπάοφιἰάεπα Ἅταῖαυε ποβῖς ορφιηπί. Μα]επιυ» ἷρῖ 
εἹησυ]αγυτη Ιοσίοπαπα Ῥτείῖο οοηδ- αν, Ἠοϊσίοπίας οοπ]εοίαχαδ οσα 
{αεπάοαιιε {εχία Ίο οπιη]α νὶκ πἩπ- {αδάπιοπϊς παπ(παπα Πα οοπωπαῖδς 
(παπι. κοππρυ]απα Ἰπ]ίοθγο ΠοΡῖδ Ῥο- Ἰδδοί, αέ ἴ]α. Ίαπι αἲ Ἠϊ6 ἀσηοδοι Ἡς- 
(οναπέ; αἲ 1π Ἰπάαραπάα, εἀ] οπῖφ 8ο ααεσηί. 

4 



5ΕΡΟΤΙΟ Ι. χχχίκ 

᾿ ἀεθιςδεεί. Ἠιπς Μ]ας 4 ρτῖπια αηποίαΙοπΙπη Ῥεζα ο Ιλοπο, 
Ῥοδίφιαπη εἰ Ιεοῖοπαπι ναγιαπΙἁπ αὐ Πεητίςο Φύερμαπο ο οοςἱ- 

ι .. ». Οοάϊαείς (εχίμπι ϱεΠΙΙΠΙΠΙ. Ὀο ΨΗΝ εΠΙπι. ῥρατΗΠΙ 
᾿Ἰαῦοταί, οί αδὶ 4ε Ιεοιϊοπῖ5 οι] αδρίαιη αὐθεντία [οτί αρῖξ, οδίεπαῖξ, 
᾿ «παπι ηΙΠ]] {6γε ἵπ Πΐδ τεριι5 νιάετ]έ, νὶτ αἶϊας οιιιά]ίας εί ρειςρὶ- 
εακ.  Οσπίετα εἰίαπῃ δυὐδίάία, ν. ο. εαηίαυτ]ρίεδεπ οοϊσεπι, 
ΤΟΠ πιαρῖς οὐί ΠΠεΙΙ118 1η δι105 515 οοπνετΏζ, παίη Ιθείῖοπες Φίε- 
Ῥ]ιαπίσας. ϱ) Εκ 5, ασ. Ἠγείδίεπῖας ἵη ρτο]εροπιεπῖς δμῖς οο]]εσίῖ, 
αρρατεί, νὶκ α περ]ρεηίίο ας Ἰονί(αείς αοοιδαἴίοπο Ῥοζαπι αΌφο]νὶ 

Ἱ Ῥο5ς, 6υπ](αθ πες εἀ]οπὶς Ῥίερµαπίσα8, ουἱ {αΠΠΕΠ 6ΙΙ4Π1 54ρεί- 
' είτυχῖέ, πες οοάἵσυπα έερ]ιαπΙεοτιΙΠΙ ΙΠάΟ]6ΙΠ ἃο ΟΡ6ΟΠΟΠΠΙΔΤΩ «0Ρ- 
Ἠ]ίαιη Παριδδα, ΙΠΙΠΙΟ ης Ιπάαραδςε απ]άεπι 5{μά]οδίᾳς., Ου1ἆ γετο 

εχερεείατὶ ροίεοί α επίῖσο, αι ετγίδεος δια Ἱηδίγαπηθηία ΠΠ απι 
; επταίε εχαππανΙ) θεά Ίιου δεοΙπῃ Γεγεραί ΙδίογΙπῃ ΤἘΠΙΡΟΣΗΙΗ 
) Ἱαβῖο αίαια οοηδιείἠάο. Ἀομ Ἱπρταίϊ ΦΙΠΙΗΦ αάνοιεις Ιδίοταπι 
; εἀἰίοτιτη πηθτ]ία;, 5εἀ Ίος {απίάπι ἀἱοΙπΙ5, ΠΟΠ Ροϊι]ςςθ (116ΠΙ- 
|) 91.1 6οΓῖπι (θχίάπι πορῖ5 ἆατε α ταν]ογθας γἱῖς ΙΠΙΠΙΙΠΕΠΙ, 

' 4) ΕάῑΠοπες Ῥεζ8 α 96 Ιηγίοεπι ΠΟΠ ΡαγΗΤη ἀϊδοτεραπίέ; ΠΟΠ Ταγα 
πΙΠι δεηίεηίῖα πηπίαία, 5δομη ας επσῖδ ρτίοτα τεβησ]6 Βί016 τείτας- 

 τανίε. ϐϱ) Πιδεεπ{ίς τεχίιις Ῥόπα, ἰροίο Ἰλειδίοπίο, αἲ. θἀϊῖοπθ 
 Βιερμαπίσα Ἰοεῖς εἰτεῖέετ ααἰπαααρ]ηίας Ρταίοτεα Ἰεοίίοηες' {6Γ6 
;. σεπίαπη οἱ αιἠπαπαρίηία α. ΒίερΠαπίσίφ ἀἴνειδας ἵΠ νοισίοπθ 8113 

; ὀχριθρεῖέ αιῦ 510 α5δεηςι 1Π ποιῖς οοπιρτοβανΙ!; δεχκοθητῖς γετο 
"Ἁήπίππυτη Ἰοοῖς Ἰεοίϊοπεπῃ τεοερίαπι ἀπρίαιη [αοῖε, εἶαιε αἰίας αιιΐ 
“ἰηρι]ας οί ο ρίπάς ρ]αγες «αιΙραταν]έ. Τοχεης Ιριίατ ῬΏεζα» 

| Ρεγπιυ]έας εκη]ρεί Ιεείίοιες α Ώ678 ἵρ5ο τερτοΏαία». ϐ) Μι]ίας 
[. εεἶρηος Ῥεσα Ιεοίιοπίρας αἱἰαταπω εἀίοµαπα ργορυ]έ αὔδαια 
η] οΏθα ταΐῖοηΏο, ΡΤΟ διιο Ιηβ]έα.  Ῥαρς 5ου ξγ Φοἱαπι ν6ΓΦΙΟΠΟΠΙ 
δι ἵασαπα, απ Ἰαήπατη, από πυΠ αἱίγήπηνε οοζἶσθπι, Ο1]ά8 ρίθ- 
ΕΜ αἴοαο 1ηβεπίατη ΠΠ ΠΘΤΠΙ Ιπάαρανεταί, ααί δὐαπῃ οοπ/]εε1ί- 

γα. Δίᾳιε Ἠϊο Ῥεπα, τεχίις, οἷς εβογηιαίας, ρτορίπαυα αβηϊ- 
| ταῖς μον εδί ουΙη {θΣία πΆηο νη]ρο τεεερίο. . Άεπιρθ 

αν Ὁ ρτοῦῖε ΒΏΠΟ 1624 εἰ ροδίεα ε8ρίᾳς Νοναπι Τεδέ. στο 
εχ οβίεῖπα Ε]δενίτίαια, ΘΟιήκηαιη Πας εἀἰθομῖ Ρρια{αοσῖς ἴεχ» 

ὧ 



χλμ ΡΡΒΟΕΗΕαΟΜΕΝΑ 

ἴαπηφιιο τοσσηςιιοτ]έ, Ρ]απο {ρποταίέχ; εοά]εε απίθΙη παμυδοτῖρ- 
{05 αὐ ϱο αἁλυ](ος {ιῇςςα Ἠη]]ο5, Πα]άο οοηδία{. εφ (γ ϱΏΊΠΥ 
Ίωο εἀϊῖο Φορ]απίσατα {αίίαπα 5ἵνο αυατίαπη, 1{8 ἴ8ΙΠΕΠ, αϊ ]οοίφ 
{ετε οεηέαπι, τά 5Ἴρτα πιοπυίπ]ας, αὖ θε ἀῑφετορεί. ἴπ Ἀοταπα 
ΡἱεΓδᾳιιο ΙοοίἹομεπ Ῥεζ εχ]]ρεί Ίοοο Ῥέερ]απίος; ααποίῖες 
ΠΕΠ ἃ ΦίΕ6ΡΗΛΠΟ οἱ Ῥεζα αἵππυ] (Ιποετίμπα, οπα αιοίοπίαίε,)- 
ἀϊοσδ]ί.. απο Ιρῖίατ εώἰίοπεπι 9δΓεηίθς θαΜίογέδ οΊΙΠΕΡ (εκ- 
σερί 15, αϊ δέερμαπίσαρ {εγίῖο {εκέυτη Ἱπηπηνίαίυπη τείίῃετο πῃᾶ»- 
Ἰπετμηέ, ραιείδηιθ αἱ.) γερεί{εγέ” ΠΟ, αμοά φἴμάίοθε εαπα. 
οχαΠΙΙηαδδοπί, ΟΙΠΠΙΗΠΙΩΠΕ ορίίπιαπα αἱ Τεχίππα ϱοπυΙη η τθὶνί8 
εκηΙροιέειη Ἱηνοηῖοεηίς 5εά ναπα {αἰαυήθ ρεθιιβδίοπο ἀποιῖ, 

εἀ[ίίοπες Εδεν]γίαπας (οἴ]απι ΡΓο{αΠΟΥΗΠΗ αἰιοτοτΙΙΠ) οπΙΠΙΠΗ 6556 
0 ηἱἰθείπηας, Πέ εἴ]αίῃ ορίίπιας δὲ οπιεπάα{θδίπια». Ίεπιρθ ν 
εοππιεπάαθαΐ ο {πι {γροτυπη ε]εραηίῖα, ἴαπι εἶαπα ορ]π]ο, αμα, ον 
Ἡοσί πεπϊαπαπῃ γοτα θο5φεί, Ῥ]Ι6ΓογΙπι(ιιθ {άΠΙΘΠ ἴμπο {ειπρογίδ) 

ΦΗΙΠο5 οεοιρανεταί, Εθεγιγίαηας εἀΠίοπες α ν]Ε15 ἱγρορταρ]ηϊςείς, 
506 ΙΠΙΠΙΙΠΟΦ; 1 ιοά πι], ρατπι ἀοσίε, ΡεΓρεΓαΠῃ ος Ιηίε]-. 
Ἰεχέτυη!, 6596 εἰς οπΙΠΊο α υἱ{1ἱ ρµγας οπιπίθμδηιθ πυπηετῖ οὐ ο 
δο]αίαδ. Ῥεά (εχίας αἀιποάσπι 1μεετρο]αίς Ρροτθκί αὔδοιε υἱο 
ορεταγαπῃ δρΏα]ηιαίο οχεμάϊ; Πθαῖε {άΙΠΠΕΠ 6αΠῃ οὗ ϱ8ΙΙ84ΠΏ Γνοη!1β 

εδέ ας ρεηιήηιι. ΊΙδίῖ Ισίταν Ρτιαροπεερία ορ]πὶοπί ππῖοε ἀερεβα- 
τυς τεγετευί]α ἴ]]α, 4 Ρ]ετίαιιο ποδίτα αάπιο πιεπηοτία {εχίυπα 
γυ]ραΓεπΏ δΐνε τεοερίἩτη, Ίος ϱοί Εἰδενίπαπαπα, ε Μίερ]αμίσα 
ἑἵηυε Ῥεζα {εχίι αὐ Ιρηοίο λοιη]ιιο οοπκτοἱαέηπῃ, Ριοδεομέί | 
δηΠ{. : 

Σήοεαί ]α1η (]ρας νειρ]ς γεοερί {εχίιβ ρεπεα]οβῖαπα τορείοτς, 
Εάϊαμος τοζθῃΏ(ῖοιθς εεηυπ{Γ Ἠ]κενΙτίαπαπα; Ώσο οοπηρ]]αία εδε ο 

εκ εἀΙϊοπίρις Ῥεζα εἰ Φίερ]αηϊ (ετίία; Ῥεζα ΙΠάειι εχρτεδίέ ο; 
Φίαρλαπ]ζαπα (οτί]απ], ποΏΏ]1ς {αππεη, Ῥτο Ιαὶέὰ {οτε ας αὔδαιθ 
1άοπεα αμοίοπ(αῖς, πιπία(ἶδ; Βερ]αηϊ {γί]α ΡΓθ85ε δθᾳιΗ(σ Εγαδ- 
πη]σατη οὐἰπίαπα, Ῥαμοἰδδ]πωῖς ἔαηίιη ]οοῖς οἱ Αροσα]γρεί οκοερίῖ», 
ἩΡρί οοπηρ]αίεπδρΏι Ἐταδιηῖσα» ρτα ηλ] Έπαδπηυς γεχο (εχκίνη, 1έ 
ροίωῖέ, οοπδϊΙ{ς ο οο1είῦς ραιιο]δεϊπι]ς εί δα(15 τεσθη( γης, ΟΠΙ- 0 
μ]ῦας δαὐδ]ά1ῖς ἀοθπίας, ργαίοι νοιοῖοπεπι Ψμραίαπι Ιπτετροίᾶ- 
ἴαπι, εἰ φοΠρία ηρημι]]οταπ], 5εὰ ραµροτυπῃ πες ἃοευταζε εά]ίος 

τυπης Ρατ. : ος 
Εκ Πὶ5, αμ Ῥγεν]έου 5εἆ Υετε οἵ, πὲ ορίπος, ω.. κά εν. 

εἴοππι Νονϊ Τοδαπιοπ{ ρτοσεμῖα (οχίίδαε τεοερί{ οτί ας Ίπ- 
ἀρίε, πατταν!, [ασ]]ε οοΗρίτασ, νεμειιεηίεν οΓΓ855ε 605, αμί νηήρα 



εποτιΟ. Πο ΧΙ 

"ενας οἀ1ίοπίδιις αἰιοἑογἰίαίεπε «ἱἰφ ΙΒ 6ο οπηῖπθ ἐπμιιεγθηῖ, αέ 
Ε) αὐ θαγήπῃ Ιοο]οηῖρας τοοθάθτε πείρας οἵι. ἸΝι]]α οπίπι οἀ1ιῖο Ρεν 

' 86 υἶ]απι Ώαθετε Ροίθςσί ουείογίαίεπι, ηθς {εχίας 6]ας {άεο νοητις 
] σι, απἷα εὄ{έιις εδί; δε οπΊπειη αοίοΙταίθπη παπζιο αᾳοῖρῖί αὐἱ- 
' Ύἷε εἀΙτῖο ἃ εοἀϊείρας παμδεγἰρί]5, 411ο5 δθοιιίτι οδί εάΐτοι, οἱ 
/ ἀρίτιγ φμρειφιιπί αἴηιε ποῖ διπί εοάϊοεξ, ο 5 δάς εδί εζ]έου 

΄ (ν. ο. Ἐπαδιηις), Ρτεϊη θἵαίπεπάπη εδί εἀἰῖοπῖ αηαίε ρτοίῖο 
] ι 

'. ΙθίοτΗπι οοάἴσαπῃ 51η]. 6ΙΙΠΠίΟΓΙΠΙ 5 ΠΟ8 νετο, οπί Ιδάεπι οοἆἵς- 

δις. οἳ απάπιπαπα ο Ιεοίοηίρις {ροὶ οοσπἰ{ἱ Ργοοτεηάαπα 6556 
|) Πιάϊσαυετίέ. Τβιίατ εἀϊο Ὥπ]ας σεηετῖς πια]οΓεΠι αιιοίοΓΙταἴεΠα 
; μαῤβετα ποη ροῖθςί, οιιᾶΠ1 Παβετεηί (8ἱ ίαἱες εχίατοη() απποἰἑαξ[ο-- 

πες εἀ]ίοτῖ ογἡ 1ο 5αρετ Ἰεείῖοπε εοάϊευπι αποναηόαπα, απϊ αἆ 
Ῥιαπις ἱροῖ {ἀεταΏῦ. Θἱπ νετο ρποταπίαγ οοάἶσες πιαπηδοπρί, 

΄9ἱιο5 εἀἰίοτες (ν. ο. Οοπιρ]αίεηςες) 1π αἀογηληάα δια εἱθίοιιε α-- 
"Ἠϊραεταπί, Ῥτείιπι οἀϊθοιῖς {η 56 δρεσίαία ἁπῦῖιπα θδέ οπΙΠἶπο 
'αἴοιε Ιποειίάπι. Όσπα νετο Ρτεί απ], αιοά δι ταν οάὐἱοπἱ οιῖ- 
σπα, Πὶ] δἳί αἰῑιά, απαπι ορΙηῖο αμα ἆαπη αίατιε παἴοίαπι ἆς ἸΊες- 
"Πουπη, αμα εώτίο εχἡίρεῖ, Ὀοπ]ίαίε ρεπετα(ῖπα; {αοἷ]α Ιη{ε]Πσὶ- 

τισ, Ρτε απ αμοά ἀπρίαπι οδί, ιζζπη 9559. Ἠεφιιθ εΠῖπι σηπή 
; Ῥοΐερί, ΡΟΠΕΤΩ 9556 εἀέίοπεπα ευ] {ουίες Ιρηοταπίατ, εἆ αἱορῖ-- 
 εἰεπάππι εδ 5Ἰπριι]]5 η Ἰουεῖς αίαο /ιάϊσαπάισα, αίταπαι Ὀοια. δἳέ 
} οἀϊτιοπίς Ιασίο ποο πΠθ. ΑίΙε εκ Ίου ἠιάϊοῖο ἆα ]οοῖς Ἰηρι]]5. 
| οπές (απάσπα ᾖάϊείαπα ᾳοάάαπι αααθὶ ρεπεγα]ο ἆα Ῥοη]εαίε οἷ- 

τος, Ἱ, 6. ΡγΘΙΙΙΠΙ ε(11οΠ] σόι {11111 πι] πΙπθνε. ΤΠ οση- 
ΓΙ ἴ8ΠΊΘΗ επι] νεπ]ιηέ εζ[τοτῖ Πάες βίαιο Ρροτίέῖα οσα, ια: 
᾿οββοίτας, πό ααοἆάαπι 4 μας ρτα]αάϊοῖυπη ἂε εἀΙῖοηῖς αὐ ϱο ρατα- 
τα Ὀοπίίαίε ἔευτε οεαί, η]ςῖ {ογίαςςε οοηίεί, εἀἰίογεπῃ ἀες(αέυπι 

Ἰ. {αδςο ιιρσ]ά1]ς αἆ (εχίιπι τεςίε Εββνμμμ σας ΏερςεβδαΓΙ5. οὁαπι 

ο] (ταηςίεγας Ὠσο αἆ ἨΝονὶ Τοβίαιπεπίϊ εἀΙᾷοπες, Ιηίε]]σες, πθς 

οοπηρ]αίοηςεπι, πες Ετακηιίσα5, ηεφμε εοπηρϊ]αΐας εκ Ἰ]ς Βίερ]ια- 
..πήσας, Ῥεσαπας εἰ Εκενϊτίθηας οἀ]έίοηοες π]]α ϱ67.6ε ρο]]ειε αἲιο- 
᾿ποτί(αϊοι---δεά πες ριιὐ{ῖος» αιιοἰογ]έα(1δ ᾳμαἱδουπα με από ΓΙοπεΠα 
Γπί]α εβπ Παῦδεί, απ1ρρε ας ΡτναίοταΙη Ποπήπιπι θτια]ῖς ἆε- 
΄"Ῥοηίας οἵπΠς5.. Ωιοὰ αἆ τοπιαΏας ϱες]εοῖα 96 οἴδίογθς αἰ]ηεῖ, πίῃ-- 
Γφμρίη 6ομεϊμπι ]αιιοά ααί δαηπηή Ῥομείῆεςς π]]απα Νονί Τες- 

ο 



κιὶ ΡΠΟΗΡαάΟΜΕΝΑ 

{αππεηέί ριοςΠ1 εἀΙίοπαπα Ρο ααθλεηίίσα Παμαιάαπη 9996 εἶθοτί 
νετυπέ, ἹΜι]ίο αι πλ]ηας Ρτοτεδίαπ πα εορΏι5 1 εἀἰ]οπί 96. 
εἀδίτ]ηχογιιπέ, α{ α Ῥοΐεδίαίε απα[ίσύηφιιε ίνα οἴν]]ί δἶνε εας]εκί- 
θδίίσα αἀφίτ]ηρϊ 96 ρηδθὶ δυπ6. Οοπαϊίοτες οειίε Ποτη οσα ᾗ 

1ωίμονας, Ζνιηρ]ίας οσίειίαίθ, αδὶ 5υηί ελ ἠοπίυας Νονί Τεεί. 
σρθ ἀῑδεοπαηίίριι αῦ θα, 1 Ἰοᾶία εοπ]πλαΠ] δι τοεθρία θδί. 
ιά} ααοά Πρτοναπα Ν. Τ. νοδίοιθς, δες]εκῖαςίεἶ αριἀ Έτο- 
(αείάπτες τιδῖρας ἀεσεπαία, νε]αί Πίπειαπα, ϱΓΟΜΙΗ (εχέυπι οὐ νι 
Ποάϊετπο νη]ραγὶ ΠΟΠ ΡΗΤΗ ἀἱνετσυπῃ οεσαραΠ6, ι 

: Ῥνθίέτεα απ]πιαάνετίας νε], νΙρῖπ{ϊ οἴτεῖιει ρτοουταίας 6056 
φεει]ο Χνι εί Χνιι εἀϊίοπες, απαταπα η] οπη αἰίετα αδῖαις ᾗ. 

εοηδεπθΙ{. Οαρεί οπ]πι οἁ]ίου Ῥτο 5ο ]ά1σῖο οἶνε ατυητίο αἲ-- 
αἴιε δεηδια τοκίυπη τεσεηδι]έ οὐ Ἱπιπιίανίν. Δίου αποά Ι8έ16 8εοιι-- 
ἠἱς (ο εἀ]ίοτος Ἱπιριπε α1υῖ δπηδετυπί, ουσ 5δεομ]ο ΧΥΙΠΙ εἀ]θοτῖ 
πο εεαί Ιάθπῃ ὃ Οἱδπατη, οΏσδεοτο {6, θδί (6γπΙΠς Τα [αία]ῖς 
εί αππάς, ή Ἱία ἀϊσαπι, ἀεετείογίας, αΠίε απεπῃ α (εχία αη]ᾳπῖο- 
τάΏ} εἀΙίοσΙπη τοσεάἆστο Ιοπετ]ΐ, ροδί «πεπῃ νετο ΙἸάεπῃ {ασετε µεία8 
θἳιὸ Θωμά εδί αιοά οὐδίαί, αιιο ΙηΙΠ5 Ποάῖε Νοναπι Τεεί, ε ϱο- 
ἀῑοίριας πιαπιιδοπρί(5, ππ]ία απίετίοτάπη εἀΙΙοπαπα γαίοημε Παριία, 

οἆϊ ροβνῖέ, πεί α Οοπιρ]ιέοηδῖρις εί ἨτΗΡΠΙΟ Πος. αἰππάς πὶςὶ 6 
οοάἱαἶρας πιαπκετῖιρ5 οδΙέαια ΠΠ Λα ας έαπα οδί Ιπάοείμθ 
εί ταΓΙπῃ ογ616βΤΙΠΙ οιηΠΊΠα τας1ς εί Ἱπηρετίέας, αί αΏππιατε Παιά 
ἐγυθεδοαί, οο]οθς 605, α 1ος ἀεδορία Ειετήηί εἀ]ίῖοπες Ρτῖππας 
1η8{1οΓ65 Εμ]556 οοἁ1οῖριι τιπ]νοιδί5, 4ογάπλ εχεετρίῖ5 Ίαπι υίπιατς 
Ἱ]οςνα οά]ίοτες ατγίῖς οτ]τ]ος ροπίῖα ]ἀάϊσαπάῖααε {αου]ίαίε ρο]]α- 
198 {αὐία, υί α ηι]]ο ππααΠη εἀϊίοτε ππε]Ίοτα ἀατί ο, απαπε 
η] ἀθάετο. 
:ΛΕ εΠΙΠΙ νετο υεγύωπι εἰ Ἱπσθτέαπα λθλαὸ, 5ἱ μαῤσκύώιρ εάΙ- 
{οτ] (οκίαπι 5αοτυπα τεβηρετε Πσεί{ 19 αιἲ Τέα δεπθϊιΠί τεδροπάεο: 
Ριίπηαπη, ΠοἨ Ἰοεγε οιΙρίαια αἰσ(τιαπ πηπίατο ϱτο διζίμ. ΝΙ 
πηυίατ, 5] ααοά πιμίαγε ]ζεπί ρατίῖπι ἀοομπιεπία εί (δδίίπιο-' 
πία νεἰιθδδῖιπα ας Πάο ἀἰσηίδειπια, ρατῖπι τορι]α οσο οετία, 
ἱπάαριϊς οὐφετνα(ΙοπΙ 5 δαρειείτισία», εἴ α νὶτῖ οπ]θ]εο ατίῖς ρετῖ-- 
Ὠβοίπαϊς αἀπιίσοω΄ δέ ΡΟ νοτῖ αρµ]ίω. Ὠοϊπάς ποη Ιάεο υετύιε 
Γοἱ πιπίαίας, ουία 1η (οχία να]ρατὶ πάπα αἱίεγαπινε νοσαρυ]απη. 
ἀο]είιτ απί αἁἁτίαϊ αιέ «αΠ1 αο Ροιπηυίαίαγ. ΟΘαοά Περταῖοο πῃᾶ-- 
δῖ5 αἴιαί ]α01Πο ΠοπιΙηθ ν6ΡΙη Ώ6ἱ αρρε[ατο 5ο]επί, οοπ(ϊπείιγ' 
Φεπο Βοηϊρίατα 96: ΠΟΠ αέεπη Ιζα 1π 1ρ5ῖς 5γ]]αδῖς αἴαιε Πτε-- 
σὶς οομβϊδΏῖ, έ πππίαίο (οὉ. ϱταγὶςοιπηᾶς ταίϊοηες εί αιιεζοπίαίε»; 



Βροπέοσς α[ῆ 
πό φαἶνο- οηςι;) νοσαυα]ο αποάαπι, ἵρδαπι Ώεί νετβΙπη, Ἠος ε5Η 
ἁἀοοίτῖπα ΟἨη]ίί ας ΑροφίοογΙπῃ, ρετεαί. ἈΝα]]α ειπεπάαίῖο α τε- 
οεη{1οτίρας εἀΙτογῖυιι ἑεπίαία απ. θοπρίαγα δα ἀοσίτιλαπα 
απιπηπίαϊ αιζ ονετΏς: Ρραιιο 56ΗδΙΙΙΠ δεηίεηΠατάπη αβποπηῦ, Δά 
Ἠα5 ροδίεγῖοτε» ααοά αἴτῖηθί, επεπάση Ροττο εδί, ρη]ποΙρίη, αέ 

αἰσπηί, ρεῖῖ αὐ 5, οί νετραπῃ Ὠεί αὐ εἀϊτογε πηπίαγ] εχἰςππηαηῦ. 

Άεπιρο Ίος ορῖ 1ά 1ράπ], 4ε απο ἀδριίαίας, αίγάηχ δε[]]ςαί ]εσετῖο 
νυ]σαγΙυπῃ ϱΚΠΕΙΟΠΗΠΙ, 4η νετο Ιεοίίο βΙΙοΓΙΠΏ ας ΙπεΙοταπα οοή]- 
ουσια, θεΙπα 8){ νοτρ] ἀῑνιηπϊ ραῖ5. Ἀεπιο Ἱίααιε υεγύτη Πε δε 
ἀε[επάεταε Ιάεο Ἰαοίεί, απία τεχίήπι Ε]κεν Παπ απα ἐπείατ. ΄ Νάπα 
«Φφιιο Ίατε Ἡ, ααὶ πιαπιδοπρίοτΙΠα οοά(ευ {εχέιιπι ἀσ[εηά πέν ᾱἷ- 
ο6ιθ ῥοδοεπί, γενυῖ ἁῑνιπῖ Ἰπίερηίαίοεπι α 5ο Ρτοριβια εομίτα 

εογταρ{ογΙπῃ Ιπίεγρο]αίίοιςθς. οί νετο νετΏαπι Εοἳ δαἱναπι 5ο 
΄ ποπ Ρροΐεςί Π]δί 5αἶνο {εχίιι Φίερμαπίςο αιῖ Εδεν]τίαπο, 01, αῑσε-- 
9ο, οταῖ νειριπι Ὠ6ἱ αὐίε ρτοουταίας Ιδίας εἀΠῖοπες } 1ή1πιο, αβί 
'Εαϊε απἲό {επιροτα Εταφιί οί Οοπαρ]ίεηδίαπα ὁ ΝδᾳπαπΙ ρτοίος- 
το Ιδς {επιροτῖοας τερεγ]εραίις, ηἱ8ῖ 1Π Ἡς 1ραῖς εοάΙοῖρς νείας- 
ας. ααρας, Ἡεριπι αίηπο Ῥτποίρυπι αιδρ]ο]ς αἴοιε Πρεταμίαίε 
οο]]εοιῖς, οπε]οῖ αἆ τοδη(αεπάωπι εί ἀε[επάεπάπη ναγπα (εχίπι 
ἃς εχριιραμἆος εἡτὶίαπμα: ἀοσίτῖπα» {οπίες υἰπηίς, Γ9υ νειο ο0” 
ἀϊσθς παῖταπη απαπίπα ἀῑδοτεραβραπέ {απ αὐ οὐΙΠοπῖρα5 Ποάιετηϊς, 
ᾳμαπα Ἰπίθι κα. Άδης ομίϱι ᾳιιαίαος εοἀϊἶσαν αά[ιιο Ιπνδι]σὶ ῥο» 

}. υπετυπέ, ααὶ ἵη οππηΐρις Νονί Τερίαππεηεῖ ]οσῖς Ἱπίοτ δε ϱομδεπί!- 
τεηῖ 5 πος υπῖοας5 φυἱάεπι εχίαΐ «οἆεσ. ααϊ «σπα θἀ[τίοπα Ὦ]δον]γ1] 
αυῦ Ῥερηαπὶ αι Ἐτακπιὶ Ἰπ οιηηῖρας οοηδρϊτεί. Οι] ασια 

| ; Του Οκ απογαπῃ πηϊ]]]α Ρεν το δεεπία εαγιεγαηί νογο Ὠ6ί νει- 
1. Ῥο, απ νετράπα Τεἵ Παῦιετιπί ποΏ ἀΠαπλ Ιάεμ](ιε δε νατίαπι ἂῑ- 
"4µ6 πι ΙΗρ]εχ, αμα εοάϊσες 1ρδοτΙΙΠ αὐ οα1ξῖς ποδίεῖς εί α 56 Ἱηνί- 
οεπὶ ἀϊδδεωιτεπιὸ {εγύωπι]}εἴ πιατιοί ἴπι αρἰεγητι/ ἣες ἠποθγέιην 
πε φ(ά1ῖδ ογιέϊοοτάπῃ πιοάρδίογαπη αἴθιε Ρίοπα, ααϊ απιοε 1ά 
᾿αθιηί, πἲ, Ώεο αὐχη]ίαηίε, μία, ΡοδδιιΏηῖ παχίπηε ναΓβΙΠῃ. ασ 

|. τεάἁαπέ σεγδδΙπΥαη. 
ὃν Φε {ευίογα 5υπέ ομ6 1 τεοεηβορῖριις εἀΠΙοπίθας ην 
οθΠάπέΙς, πος ορετα εΓαί ργείῖαπι, αἱ ο εοτγτεςίϊοηες ἴαιη εχὶριΐ 

᾿ΠΠΟΠΙΘΗΙ πονις {εσίις εχειάεγείι, εἴ α νιὶρααπα ο Πίοππιτα: 

τοχία γεσράστεῖαν |---Ἱμενίογα 6956, 4ΙΠΔΠΙ(ΗΑΤΩ ΠΟῦ οπηπία, αἲ Ρ]ε- 
Ταβπς ἵαππεη, [αίεου. Ταπίμιη νετο αῦεςί, αἱ ου οπ]ε16ἵς δἳί οκ- 
Ῥτορταπάιπη, αἱ Ρος ἀἰνίπα ΡτονϊάεηΙ ϱτα(ία αἱηί αρεηάος, 

ο μςς φαςτῖδ Πέετὶς Ιπνὶρ]]ανΙ6, πε οοΙΓαρ{ίοΠΕς ΡΤΔΥΙΟΤες ΠἰδΙ ρ81οςς 



δν ΡΗβΟΙΡΕΟΜΕΝΑ 

Ροι {οί οοάῖεος ρτοραρατοπίαγ. Αίθιε εἱ οπἶαί, Ἱπεϊέμίο ]εοί]σ- 
Ώτπι 68Η5. εἰ εχαππα, ἀερτεμοιμαϊδσεπί οοιταρίίοµες Ῥρ]ήτες αιις 
διανῖογε», Ρτουιι] ἀιρίο εας Ιπάϊἱεαδδοηί αἴαάθ Ρτο νΙγ] ειπεηάας-- 
ΒΕΠ{. «πι, εχοι]δοῖ α ης ΏΟΠ δο]μπη, εεά α εοπιρ]ατῖρυς νῖτῖθ 
ἀοοιῖδ, οιηηῖρις Ἰοσί]οηῖς νατιείαῖὺιιε, οοηδίατο Ροΐεςί εωδεῖ, 
Υαη85 655ε δυδρ]οἶοπος Δάνεινιις αοτῖ {εχίας Ἱπίερτίίαίοπι αίφτιθ 
οεγτιάϊπειη α τορῖοιϊ5 οἩηϊκείαπα, αἀνοικαγίῖφ πποῖαφ. Λίάιθ ος 
οτἵθος ὑεπεβοίππι, η] {αἱλπνατ, ΠοἨ παἰπῖηχαπα 9956 ]άϊσαυιπέ 1, 
αιήριις ΙΙ Όγογιπι αεοζυΠι ἱπτερτίίας αἴηιο αιιοίοσ](ας ἱπάυδία οι ᾗ 
τοο εδί οοτάϊααε. ΟπΙεοταπι ἀϊΙσοεηίία αἆ Ποιϊάαπα Ίαπι ρετάσς- 
τάπῃ εδί, νείις5ί]δδΊπιο5 οοἀ]σες 9019 ας νοτβῖοηες Ρτϊπηίς Ομη]δί]α- ἓ 
ηϊδηηϊ (επηροτῖρας εοη{εοίας εί Ῥαΐτυαπι θἵνε ϱΤΦΟΟΤΙΠΙ 5Ίνε Ἰαίίπο- 
τΗπ1 οοπηπηεηίαγία Ἱη δἱηρυ]]5 αιἱάσιη νειρῖς οἱ ρἠταδίυις δαρἱςοῖ- 
της, Ἱπίοτάιπα εί]απα 1π δοηίεη{ΙαΓΙΠΙ ΏΠΙΘΤΟ, Ἱπίετ 5ε ἀῑρειάρτες 
ἵπ ΦυΠΙΠΙ αΗ{ΕΙΗ τεῖ, ἨΠηΐτιπα η εηθτγαπάἶς ομεϊδίαπαρ τοΙρ]οηῖς 
οπριπίρα5, 1ῃ (γαάεπάα ἀοσίτῖπο {ογπηυ]α, εί ΙΠ εχροπεμαῖς ατρι]- 
᾽Ἱπεηίϊδ, ουίρας ΟΠεϊδίας εί ΑρονίοΙ ἀοοίτῖπα» 5ὐ 6 νεγϊίαίεπη οΟΠ]- 
ῥτοῦαγιηίέ, ἵπ 16 ΙβΊΜΗΓ δΙΙΠΙΠΙΙΠΠ} 9566 ΟΠΙΠΙΙΠΙ 6ΟΠΏΒΕΠΦΗΠΙ; πεσ 
ες, ἵη οαμ]διι5 εοά1έθΒ, νεΙδΙΟΠΘΦ ας ΡῬαΐτος Ἰπίει 5ᾳ ἀϊδδοπαπί, εὶς 
ε5ςο Ἱποετία, τις απΙά ῬΡτα[εΓας Ῥ]αΠθ πεδοίας; Υετπῃ οκ ογ]{1ουξ 
Τ{ἱ5 τερι]ῖ5 αἴ]α οετίο, αἱα ΡρτουαΒΙ ταίῖοπε ροδεο ἀεβηϊπ; Ύὐα» 
α{εΠΙ τοδίαηί ἁἀπρία εί υ]ετίας εχαππεη απί Ρίτα (εδήπη, 
οπαπι ρτοάμοὶ αἁ[ιας ροίπετιη{, πδδδηδιπα ἀεριάεγαηί, ϱα τεῖ 51Π]- 
Π]ᾶπῃ Ἠαιιά α(ήησετα ας, δἱ ρ816ᾶ [ΟΓ5άΠ Ίοσα εχοῖρίας, πυ]]118 Γετθ 
6556 ΠΙοπιθΠίΙ. Οσφίθταπι απ]οαι]ά αἆ δαοτῖ οοᾶϊοῖς Ἱπίορτιίαίεπι 
ταθμάθΠῃ, Ρυπέαέεπιαο ἐεχίμί 58οτο τρδτσπάαπη Ῥοτποί, Ίενο 
γ]ἀριϊ ἀοῦοί ποπαϊπίἰ. ΟὨΩμοάςί οηῖπι ἵπ οπιασυ]αιάϊς ΟἸοετοπίς αι 

Τετεη{]] δεΏΠρ{ῖδ ΏΟΠ 5ἱΠ6 Ἰαιάο νετεαία εδί {οί ἀοείοταπι νίτογαπῃ 
ἀϊρεπίῖα, πες απἱαπατη έπη Ἱπορέας εί οἱ Ἱπιραάσπς, τιέ ἐνίομο- 
Ίατεπ θά1ΓίοπεΠη ΠΟΓΙΙΠΙ αΠοίογΙπῃ παπιεΙπααε ερᾳιήρατεί ορ- 

πηῖς. εἀἰοπίρις α φυμηπιίς οπ]ε]οῖ Πποτεάϊδ]ῇ Ίαμοτο οπιεπάα!ί9: 
αἰαηίο πιαρῖ5 ΦΗΠΊΠΊα εοπίεΠ(Ίοπε οοπ]απείίδᾳαε ονΙᾷεοσΙπῃ οίιι-- 

ἀῑῑς οηἹέεπάπῃ ϱδί, τιῖ δαοτοταπα Ἡρτοταπα εάΙ1ο ἑαπάεπι αΠ(παπάο 
εχίαί, ἵω οπιηῖ δις, τηϊη]πη]ς οίαπῃ, παπηύυπη Πει] ροΐεςί ρυγ]δίπιᾶς 

εί α πιεμάῖ ααἱθαδουπααο, Ιεγιοτίριν «ια αο αἰτοςιοιίρην εχ-- 
Ριγραία, | ΡΝ 



ΒΕςΤΙΟ ῃ, κΙγ 

δΕ(ΟΤΙΟ ΙΤ. 

ΟΟΝΘΦΙΙΙΟΜ, ΑΠοΏθ ΙΝ ΑΡΟΕΝΑΝΡΑ ΠΑΟ ΕΡΙΤΙΟΝΕ 

εο"τῦς 95ύΜ, ΡΕΟΙΙΑΕΑΤΟΕ. | 

. ΒΟΡΟΡΦΙΤΟΜ πη]Πῖ εταῖ, ἐπίθιω ρτοσιιατεο Ἀουϊ Τεςί. εἀἰέίοπθπη,. 
ηιια μη]γετδῖ αρραταίις οπ]εἰςῖ, Ρετ ἰοί σταπάἶα οΔΤος116 Ρρτείῖο 16- 

ἀϊπιεπάα νοἰηηίηα ἀἹερογςὶ νο]αῖ ἐρίίοπ)εη ἴζα αἰδίετεί, τἱ ΠΟΠ 5ο- 
Ίππι Ετοηίρης φι/Πσοια εἴ αριιἀ 695, αἱ πια] οσίριις 115 ο 1ειομίδι18 
οπ]ε]οῖς ας Ιεοίίοπιιπι νατίαπείἁπα οοἱἱοσιοπίις σατοπί, Παγάπῃ νἷ- 

επι φιοάαπιπιοάο εχριετε Ρροβδεί, Υετάπι γ]γῖς εἰῖαια ἆοσῖῖς, αιι- 
Ῥη5 ποῦ 56ΠΊρ6ί ΟΠΙΠΕΡ Ι5ίοἙ Ἠθτος. ἴαπιεῖςῖ αἆ πηβητΙς δἷηΐ, οο]- 

γετε οοιηπιοάμΙΏ εδί, υπο ορ εοπδρϊεἰεπάση ρταὈετοί Θογι1πι 
ΙΠΩΠΙΒΙΗ, ὖδ δραισῖπι η {ο νο]απη]ηῖνας ἆᾳ Ἰοοῖοπί5 νατὶείαίθ 
εἰ ἆε (εδείδι5, αποτπι Πάθ ]εοίῖο απαιιε ηἰέας, αηποίαία τερε- 
τπηέατ. Ἠας επῖπα ταίίοιια ϱΠΕΟΙΙΣΙΠΗ 18 6556 8ΡοίαὔθαΠ1. αἱ αγ εῖς 
οπ]σαε, (μαἴεημς εἶτοα Νογί Τεψι. {εχίυπι γοδαίι, Ἱπςεπἀετοίας 
ίπαἶαπι αἴωμε αοιοτείΗΓ, 

Ου 1π1 ασαἀεπηῖσο ΠΠΙΠΕΤΘ Ίρ5α {αΏρατ ας ]4Π1 Ρο απ]παίιθ Ίτδ- 
Ἱ ττα εἴ ᾳιοά εχουγηῖέ εχερεῖ]εί Ίη Νονιπι Τεδέ. ρτα]εστὶοπί δι 

αιιοδίάϊε νασατΙΙη, ΠΟ απΙπιαἀνετίθτα ΠΟΝ Ροζ, απῖθις τεὺιις. 
ἀοείᾳα εί αοουταία ΠυΓογιΠα ΦΔΟΓΟΓΙΗΠΗ Ἱπίευρτεία[]ο, βαριά αεαάε- 
πη]ςσε ριαρ5ετ]πι ἀἰδειρ]ίηα» αἱάπΏπος, δἱνα Ἱπιρεά1αίΙΓ δἶνε ΡΓΟΠΠΟ”. 
νοαίιτ, Ὠιάωπι Ιρίέιγ Ἰητε]]εχί, οριι5 6556, ἰηέοι αἰία αἀπιϊπίσιι]α. 
Νονί Τεςί, οἀίτίομς, αιια τεχίπω α πιεηά]5 η]πιῖ6 αρετίδ ρυτσα- 

ἕαπι εχ]ήρεγεῖ εί Ἱία αἆοιπαία ο5φεῖ, ιιὲ οαιιαπέυπι 58115 θο5οί οτ]- 

οαΌΙπῃ Π]ακίταΙοππη Ιπεγρτείαι]οπῖ Γαεῖ]ο ας 5ἶπο {επηροτίς αἷς- 
᾿Ραπάϊο αἀδρειρῖ Ροδδοί; ο: δο]]]ζεί ροίΐογες Ἰεοι]ομίδ ναν]εῖαίες 

Γ πηπα οι αιιοίογί(αἶθιι {εδίῖπη οὗ οσιι]ο Ροηετεί, αο εἀ1{οτῖς 4ε 
"1ροῖς Ιαάϊοῖαπι ρετδρίσιιε, 96ο4 Ῥγενίδδίπιθ εἰ πηοάεοίε, Ιπάίεαγεξ. 
"Όση δηΊπῃ Ἰηδία αἴφιο ασουνγαῖα Ἰηίετρτεία!ἷο οεἶδὶ πη]]ο πιοάο σᾶ-- 
΄τετθ ρυδοῖέ, Ίάγεμες αεαἀεπη]οί, αἆ Νονί Τοοἱ, Ιη{ε]ἱσοπίίαπι ᾱ- 
᾿ἀμοοιάῖ, τεῖς ογ]έ]ζς εἰεππεηῖῖ5 πιαίισε Ἱπιρυϊ ἆθρεπί, Εδι επῖπι 
᾿Ἰωυομίος ἆο αίαιιε Ιατρῖος, Ρεπἐίίογεπι οτἰτ]οθα δοἰεη{ἶᾶΠ ΠΟΠ απι- 

π]δας τε]ὶρ]οπίς ρυῦ]ΐσορ πηϊπ]ςίτῖδ 6556 Πεεθδδατία!η, δες α]]ᾳ 85εε. 
΄ ουσ, ουτη Ίας εοπηραταία, 1ροῖς αὐλ]ίοτα εἴ δοῖ σι παρ» πεζεόδα!ἰ 



Χ]ν] ΡΠΟΙΕΡάΟΜΕΝΑ 

δΊηί5 ποραγί (8ΠΠΕΠ πο Ροΐεδί, α) οπιΏος {αέμτος ομγϊδήαπςρ τε]]- 
Ρ]οπῖ ἀἆοοΐρτθδ, 6ΙοΙΏ(ε εςς]εδ]αδί]οςς Ρον 1ο] αἀπι]ηϊκίταπάας 
ἀαδιιησΕῖ οἷπέ, πιθίατα Πεγαπάος εδδε α γαη]ς αίᾳιε ργαεοποερί18 
ορἰπἰοπίρα5, 41ο ασοιγαίαπα ὑπίεἰ(ἱσεπέῖαπι οξ ]αβίη πι Βετὶρ- 
ἴατα Θασγο Ἱπρε(Ιιηί.  Πος νετο αὔδαυε αἰαυα οτΠΙςαγΙΙη τεγάτα 
ποῖϊξία ο Πογὶ Ρο886, ΏοΙΠο ρτοβεσίο αβιτηιαδίέ ἀοσίι» 6ί ργιάσίις, 
Ῥουτο ἀἁαπάιπα ιπ]λὶ 69566 ριίο, ϱ) νὶκ π]]απ 6556 τεπῃ, ο αἆ 
{ΟΤΡΟΓΕΙΠ οκ απἱπιῖς Ίήνεηίαπα αἑαἀεπι]σοτπῃ οχοΜ]εμάπα {απ δἷς 
αρία; ιδ αά σγαπηπηαϊ]σαπα ἹπίετρτείαίΙοπεπῃ, Ἀος εδί εαπα, αυ 
υη]ος ΠοπΙΙπε ηος ἀϊσπα εδί, {αμίορετο Ίρ5ος α]]]εῖαί, εἰ Ἱην]ίεί, 
υέ απ]ά ἴπ Ππέογρτθίημάο νῖτον ναἰοαπί οχρονίαπέαν: «πα ἀεπίαας 
ἂά ΠΙΠιο5 α Ηβετῖ νειρῖς ας ρηταφῖραφ (Ἰπερείῖ 5αρε ας 610118) 
ανοσαπάἆος αἁ τες οιϱ 19εῖ5 Ἰαΐοπίες {απ αεσοπηπιοδαία ης, αι 
5ορε]5 ϱοΠΙΙΙΠΟΡ οΓἴδεο Ἠδάδ. Ῥιωίετεα «οπορἀεπάσα πη]μί 655 
αυίυπηο, ϱ) πιπ]ίοῬ ε59ε Ν. Τ. Ίοσος ἵῃ ναραήρας οά{ῆοπίρηρ ἵη- | 

ἀιδριε οοτταρίο5, 4ογΙπα νογα Ἱηνογρταία{ιο ΤΗΝ ποια 
δηΐ{16 οοηβγπιαγί ροβςῖζ, αΏδαιιε «Γδεος δι; αἴαιε ἆ) {ω]ες ΦΙΠΙΠΙΑ, 
ΑΠΙΠΙΟΤΙΠΙ οοπ{εη{Ίοηε αρ]ίαίας 658 Ππίοι οτ1{1έ0Β 5αρει Ἰουῖςου]- 
Ῥιδάσθπη ν. ο. Λε. 20, 26. 1 Τΐπι ὃ, 16. 1 ἆοᾖ. 5, 7. Πέες, αὖάς 
α πυ]]ο οΏγίκίίαπα το]ρ]οηῖδ Ρηρ]σο αἀπι]ηϊδίτο ΡΓΟΙΡιι Ισηογατί 
ἀερεαπί. Ὁίτ νειο ἆε Πα]αδπιοςϊ εοπηίτονειςίς εἴ εαπι ἀορππαίαπα 
βγ5ίεπηαίο ρτορία5 εοπ]αΠοξῖ5 Ἰοεῖς εοτυπη(με ϱεπῖπα Ἰεετίοπε Ἱι- Ὁ 
ἀϊσατε τεοίε ροςεῖ5, α {αο]]Ιοτῖρας οἵ πι]ηοσῖ πιοππεμΏ Ἰοοῖς, Ίπ. 
απἶδας εχρεπάεηάϊ αΠΙΠΙΙΠ α ραγιπι δίαάϊο Ἠρεταπα {αο]ας 

δειναπηι5, ἹπΙάπη Γαοἰεπάμπα οδί. Αάάε ϱ) Ἱαεβοπαπι νατίαταπι 
6οἱ]εοίίοπεπῃ αιιαςῖ σ]οδδατῇ Ίοσο 6556, ἵπ ο ΙΠΠΙΠΙΕΓΦ ΙΠίεγ- 
Ῥτείαϊίίοπες αηθϊᾳμἱδδίπια, οί Ἰπίει ας πιυ]ία Ῥοπα., ΙαίθαΠί; εί 

ἑαπάεπι ϐϱ) ἵπ ἴαηίο Ίανεηαιη αοπἀεπ]ΙοΟΓΙΠΙ ΏΠΠΙετο Ρ]Γες δεπ]- 
Ῥετ 6556 εγεοίίονῖωιις Ἰπσεηίς Ργαά]ίος, αἆ αἱεῖοτα τεπάεπίες, αἳ 

πια]οτίδιις τερις ἵη τερυβ]ίσα Πθεταν]α οἳ οἨἈγϊκίαπα 5εγεπά]8 αρίο». 
Ἠος Ἰσίίαγ πορ]ίσειημς, πε {οίο αΏ ρ]ής ἀϊδεαπέ, απαιη αά Ἱηῇ-- 
παω ρ]εψετη ἵπ ρε]πτῖς τε]ἱσῖοιιϊς εἰαπιομ ες αγιιάἸεπάαπῃ τεηιή (ιν ὃ΄ 
Ἠας ἹπεοΙΠῃ τεριίαΠς, εἀΙΠοποπι απο Ἱία αἀοτπαπάαπη 6556 ο6Π-- 

ευἱ, ὲ ἀοσείοτες ασαἀεπη]οΙ Ργοιηίατη 1η θα γερεγ]ροηί πιαίΘΤΙάΤΩ, ϐ 
αι ΡΤΟ 5ι0 απῖδαιιε οοηςΙ]]ο ιό δις αιιάΙζοτΙρτι5 Πεςεδεαγ]ᾶ αις 

υε]ία. Πιάϊσατοι, ἀειίσετο ροφρεῖ, που ρειςοταζαμαῖς {οἳ αἰῖς Πνῖς 
(οπιρυς ἵοτετε «οδετείτ; αμάΙίογες αίθπῃ Παῦετεηί; ππάε, ος 

πά οι]δίη προσίαμεία α ἆοσέοσίοιις ἐΓαἁ]ία αεοερῖς5αηῖ, τδεῖας Ιη{ε]- 
ἤβοτε, πιεπιοχὶᾶ. αἰήις Ἱππριίπιοχε,΄ Ιπηπιο, Ροδῖτῖδ Πγοςϊπα ταᾶῖ» 



ΕΙ ασ]. Ἡ.  " χ]νιι 

«) πηθηεῖς, ἀιιάϊσατα ας απηρ]ίβσαγε ροδδρηίι----ΜΟΓΙΏΙ ΠΟΠ δ0]ἱ9 ασα- 
ἡ ἀεπιῖσῖς αδίυιις εἀἰίοποπα αοεοπηπποάατε, 566 οπιηία, αὲ ]απη οὐχ, 
} οοπιρ]εσίῖ γο]αῖ, απο» νἱηῖς ἀοσῖς αι κ] ροῖ, ἵω οείμαπα 5ο ι] 
1 τεχίτις ΙθοίΙοπεΠῃ ΙπαΙΓΘΠΠΡΙΙ5, Ώθαϊιε {ΠΊΘη ΑΠΙΠΙΟ {οίο εἳ 5ἵα- 
' 4ο οσα] 1 ομΙδίη Ἱποιππρεη Ρις, δι1/Πσετο µο55ο ν]άθτεη/]γ. 

εἷ ιτ οππίπη, ο αίμα Ργοάθσοο οπρίεμαπῃ, οοΙΩΠΙΟάίΦ Ργο γἱτὶ]] 
. ας λμ ϱΥΙΠΙΟ ΤεχίΙΠη α Πιθης]8 απθη έπη Ποτῖ ροδδεί ρυτραᾶ- 

8ἱ66ΙΠΙΙΠΙ οκηίνεγα κι], Όσα οηῖπι 5ηρτα δδοΙοπε Ι. ἀεο]α- 
Ἱταϊυηῃ δἳέ, {εχίις νι]ρο τεοερίϊ ρτοιδ5 Ώ]]αΙΏ «556 αιοίοτίαἴειη, 

| αἴοιιο νε] οκ Ίρεα ο ἱρίηιπι εἶις επατγαίίοπθ ραίεδοαῖ, αν) 19 ἴπῃ- 

} ΠΙΠΏΘΠΙ Θ11ΠΠ 6556 Πι]]ο πιοάο Ῥοβ56, ἀοσξογιπα ΥΙΓΟΤΊΠΙ ΤθρΥΕΙΤεΠ- 
1 ΊΟΠΘΙΗ ΡΙΤΟΠΙΘΓΙΙΔδΕΠΙ, 8ἱ υρειβί]ὔ]οδα απ(νΙοσ πα εάΙίΙοπ 1 

 πονοτοηίία. εοἡϊρετῖ πε Ραδδ5 68561, 41ο π]πς τηασα]α5, ᾳυ1ῦ 18 
] νυ]ρασειη ἑοχίυπη ἀθίαν ΡΒ/πιη 6556 66ΓΠΟΓΕΠΙ; ἈἨδίοιρετε {6ΠίβΤΕΠΙ. 
Έα αυἴεῖῃ, αἱ ρατ οταί, ἵπ Ώος πθροίίο ποάρδίῖα δυδ.5α), αἱ π]] 

"βεοιάΙπῃ ΏΊθας αἱ1ογήπινε εοη]εείηγας τεΠηΡετεΙΏ, πες αιλάρπαπι, 
Ἱ αιοά νειυκίοτυπη εὐ ρτανίαπι (εείίαπα αιοίοτιθίε ἀθείειάϊ πο 

΄Ῥοβφαί, η ἑαχίπῃ Γοεῖρετοπη, ας φιοαδΙ νεὶ απῖσαπα Πίεγα]απα π]]- 
Τ ἔακεεη, Ιεείογες ἵπ πιειρίῃε ἆο [πεία πιϊαί]οπο αἀπιοπετεπι.' 
"Ουα]αδνίς επῖπι ατρ](τ]ο ρεγπηοπάππη ο5εο ρη{ανί, πίτυτα τηθοῦπα 

Σβεηίίτε, απ ΙεείΙοπεπι ϱ ἰοχίέμ ἴΠ πΙαγρίΠΘΙα α πιο ἁπιαπάαίαπι ροςῖ- 
"Ἡπι]πῖο ἵπ (εχίυπῃ τεροπεΓθ πιαλαεΠ 6, Περυ]α, α1υ151π αθῆππαῃ- 
ᾱἱ Ιεοιϊοπίρας οοπφίϊέαεπάουιο ἑοχία πιο αἀςετηχὶ, οχροπεπίής. 

1! αἰαπέαπῃ πογαπα ρτοἱεροπισπογαπα Ὀνονίέας ρεγπιίτεεῖ, βεοζίοης 11]; 

}θασφιιο φεζι]ο α πε οὐδοιναίας, Ὠςο. απΙάφιιαπῃ, η {65 ηιο- 
᾿π]]5 εί αγδπηεη{ῖ5 οΠΙΠΙΡ 18 1Π κ... Ρατίαπι ἀιμρεηίον ΕΧχΡρεΠ- 
ιν Ἰηποναίαπι 6556. Ἰη{ε]]ρεπί, αι ἐοπιππεπ{αγ{ἱ ον] {οί Ίτι οτ- 

ει Λα (Λἰ {ρω (μη δροσἰπιίπα αἴα, (ομϊάεπι ρτοσταπιπηατῖθ 

"ῥυρῆσεο Αοαάειηϊα φεπε]ιαῖς ποπ]]πε οηη]ς 17941795 εἰ 1796 α 

πιο «οπφοπὶρία Ώοοφιθ νο]εηίε Ρογτο εοπΒπιαπέα, οΟΠ/{εττθ νο- 
"Ἰθμῖ, Άροτο δφπἱάθτη ας εοπβἆο, ἀοσῖο5 ε{ ὤιιος οπ](ἶσοςἘ ἀό- 
' Ῥτε]ιθηκιιγος 6956, δέ εργο» τερι]]ς οοΏ/{ογηιαίαπα οἱ ρτίοΡεΠΙ 
6056 μμ σον (εχίυ5 1οςςΠΒΙΟΠΕΠΙ οσβίετ]», αποίααοῦ Δάμπις 

.. οφ ως ααἲ Ἰπίαποταπα ᾖ1-  Πιθη, {αθί9ὶ ΦοχοθΕος οοάῖοθα στα»- 
| ἀἱοῖα οοπίειωπετε Ἰοεϊηί. ἨῬιαίετεα «ϱο08 ΠπΠΙΙΝΟΙΙΡίΟ5. βἲνε εχοοιρεεείς 

Πε]σας 5ί{ οροτίεί, αιά ἆς Ίος Τθτιπα ΄ αἶνε {οίονἰχααβκοτίρεετῖε, οτ]εῖεας 81ἱο 
πεπετο φεηίεηΏαίω {ειτε αδιπεί.  8θήδα αρρε]ανί ηεφιάς, 4 8τω 41ο |4- 
Ομ Ποῖς βιθεπι 8 Ἰμά]οαπάο ποιπεα  οὔΠη ἃ πο ]αοεπάο ἀἰσίαπα 6556 στδη- 
πάϊξυτα εσςε οοπδία!. Όσα Ῥνορίετ πιδήοὶ αἰάαπα ρειμίραετιης, 
ς πη 1μα1οῖὶ ἀεθρί δρ λές αἴαυε σεν 

λ 



χ]ν] ΡΚΟΡΡάΟΜΕΝΑ 

Ρτοάϊεναπέ. Ὑϊκ ναῦθος, πε (επιετε α (θχία νυρατὶ Γεοβδςῖρος 1 
αὐζ π]πιϊ ΡτοπΆπη αἆ επιοπάθπάυτη {ΐφε, Ρτοπαπ/Ἱεηί ρεηἡ αἲ- 
Ρίω,  ἴα 18, ασ Ἱπππωπίαν], νὶκ πιυ]έος οτ161605 8 π]ε 4ἰβδεςΙγοῦ 
ε556 ορίπογ. Ιοηραο Ρ]μγες, πὶ {αἰέ εοπ]εείυτα, πηνία, αὐσς ων 
ἰαιάα {αϊδθθηξ, Ἱηίαοία ἃ. πο 6596 τε]εία, νΙρεταῦιΠί, Έρονε- 

το Ίπσεπια Γαΐεοτ, Πη]]απα παϊΠῖ Ἰηποίμίςςε Ἰεείίοπεπι γαπαηπίεπι 
β)]ου]ας πιοπιθηί ἅ, αμ νυ]ραιν ρτα[ετεμάα γ]άειΙ Ρροβδεί, ου] 
αυί η {οχίαπι α πια τεοθρία αὐί Ἰῃ πιατρῖης φα]έ1πα Ἰπθετιοτί Ἰπά]- 
οαία 8ο ρτο 8119 πηθπ](ο εοπιπιεμάαία αἶι. Ῥαρε Οτίρεηες α]ήαιθ 
Ῥαΐτος αὐθη]θ5Ιπαῖ, νε] νοιςδίοπες γείετος, νε] εοάϊεες ραιιοί αΙ- 

ἀσπι δεἆ οκΙπιῖ. νυ]ραγεπ Ιεοίίοηπεπι ἀε[ειιάεβαηί οοπίτα Ρ]ετο- 
σάπι(ε οοάϊοιΠῃ πιωηιιδογ]ρίοτΙπα δρθςῖοδαπα αμεϊοτ]ίαίεπι. Ῥαρθ 
οίἵαπι ϱ6 τρ]. ογ]{1σ6ε, (1 ΑΤΗΙΩ ΦΙΠΙΠΙΑΠΙ 5εοµεῃς δοείίο εχηῖ- 

υευῖε, Ιασίίοιεπι 1η {οχίαι αέ τειίπεταπι κιαάεῦαπ{, αὐαπα εΗπαῖπαη- 
ἁαίη 6556 αἰΙ ατρ]έταιί δαπί οπ]16ἳ, αἆ οοάἵσυπῃ ςἱηρυ]οταπῃ ἵπρε-- 
Ἠίαπα, αᾱ ΓθυθηδΙΟΠΙΠΙ {ηίει 56 αβιη]ίαίες αο ἀῑδοηπηίπα, εί αἆ 
Ἱηίοιια νοτ]ίαεῖ Ιπάϊσῖα, σεπι]πῖς Ἰοεομῖρας νε]αίέ Ίπιργεβρα, π-- 

ης αἰ{εηίΙ. ἸἈθαίε {αππεη οὐδίο, 41ο πηίπας α ἆθ ]εείοπίμιιθ 
ἵπριυ]]ς αἰῖέοι Πιάϊσθηί (ακίππιαϊια τετ οοπδμαπί, Ότι οπῖπα 
γηήραταίη (εκίαια τη Πί ουίτιιάϊ ΏοΠ Ρα(1ος, 18 Ώθς ΠΙΕΔΠΏ χεσεηςῖο- 
Ἡθίη, θ 18 ηεµπι (αηπηπηοάο 4ε Ιεεοπίθιας ναν]απ ας ΠιάΙσία πα. 
ἀεο]αταί, ομ]αιιαπι ομέγιάστε οαρῖο. Λε αιεπιαάπιοάσπι Βεπρε]]ϊ 
τοοθηςῖο ΙοΏβρε Ργαδίαπί]ου Ε]δενίτίαπα {αἱς, αἱ (εχίας ἵπ Ριοτθ 
πιθα ϱὀ]ίοῃς αχρτεδδι5 Ώεηρε]ίαπο, ηὶ {αἱἱου, {πι επηαοι]αίῖογᾳ 

Ἡάρεφιε αἰτετα οἁ{ῖο Ρτίοίαπι 1]]απα ποηηυ15 1η ]οεῖς εοττὶρ]έ: τα 
ῬΡοδί πηπε αἰίο5 ἵη {οχία ρτϊπη]ήνα ρυία ταδε πεπάο υἱέετῖας Ρρτο- 
Ρτεδ8ΙΓΟ5, Ἠθνοσθιιε αάπιο δαρειβίῖίος αΏείειςυτοθ 695 8Ρετο. 
Οποἆθῖ εΩ(πῃ 1η οἆθπάϊς ρτοαπῖς αιοξοτῖριιθ στγορεῖς εί ]α11ΠΙ5 5µΠι-. 
τη ΝΤη ρει{εστ]οηῖς {αδ1ρίηι πυ]]ας οά]ίου Ἱία αθρ]ί ααἲ ππόυσπα 
ἰθηρεί, ταέ ΠΙΡΗ γείεί αἲ αλίς επιεπάαπάππη οί εχρο[ομάυπι; 
τοχῖις οἴἶαιη Νονί Τεδί. α πεπηῖηθ ροΐθεῖ, ἀεογείο φιιαςί αἴεγη 
ναβτητο, οἷς εομφ] 11, τὲ οΏ]πες Όθπε ἆς θ]ιις μηνών ΠἹεΓΕΠάΙ νο 

ι β 3 

Ἀ Τη ατσι]1ς, 1π ποπααΙρας κύριος, 
ἐκσοῦς θἵο. ρετιουίας αιἲ αά]οσῖῖς, ἵπ 
ὅτι, λέγων, 8ο ἵπ Ργοποπη]Όιας αὐτοῦ, 
αὐτῷ οἵο. οηλ/δεῖς ναὶ αάά]ας, ἵη Ῥαϊ- 
Οσιμ]5 καὶ, δὲ, οὖν, πεοοηϊδ παΥΥΑΕΙΟ- 
ης ρατάραδ απὶσο ἀοθήησ[ής, οἳ ἵπ 
αἰῑῖς ]ης ροπείς]οοϊοπίδιιν πα] Ἠας 
Ἀηοιιρηῖ, Ρ]ητο [οτίασδε μια{οτ 8118 

Ροίαςεεπέ;, «ας ἴπ φομ βίαια 
ουΏι Ῥι]νὶσομῖο ακοι(ϊεπά1ς εα μας 
πα]Ώ (118, Φ6ΠΘΗΤΩ οταχοη]ς πυ]]ο Πηο- 
4ο αἴππσεπβρας, ἀἰάσεπίία οὐΙοιῖ5, 
(αππείςί Τετχρα, (ππάεπι βαπρίέαν, 
ἨΗαυά Ῥαπσα ἴππιση Ῥη/αβ- βεποχίς, 
αμα; Ἡπ ρεῖοτο εὐϊβοηο 1 Μπίαςίθ Πηθῆν 
δεΓαµέ, Ίαμι οοιτεαΙ. ο ο 



ΝΕΟΤΙΟ Π. χ]ῖχ 

᾿ Ῥοσίοήν Ρταο]πάαπίατ, Όταπι επῖπι 6οἀεπ], 4ἴιο Ργο[αποτΙΠῃ ΗρΓο- 
ρωσι {επία5, πιοὰο ρετ αιάασμ]ο5 απέ Ἰπάοεῖος δετίρας ρτοραρα(τ]ς 
άἷε, εοηδεοι (μη, ἆς 1ρδίας επποπάαἴῖοπε Ιάεπι να]εγε, αάοά ΠΠ 6Π1ΕΙΙ- 
"ἀπηᾶϊς ργο(απίς αασέοσί ρα» Ίοευπα Ἰαῦ6γα, οιηΠ6ς [αοηίιγ. ΕΦ! γεγο 

η 80 οο απο επΙπιας οπ]πηπο αἁας πε αῦεςςθ Ρτοῦε 5εἷο, αΌδαιιε 
Ὁ απτοβαπεῖα ἴαΙΠς6Π ϱΟΠΠΤΙΠάΤΘ πῃε Ρο55ε ριίο, {οχίπιη αμα Ιεαπαε 

|. πιθα ορθτα α ΠΠεΠάΙ5 δα] ργανἰονῖθας δέ δ6ΠΦΙΠΗ Ίρθυπη αἀΠεῖειι- 
' Έλις ριιτοσίπη 6956. Οα11δῶ νοτο, οἳγ ΠοµΗΗ]]α αἰῖς ροιβεϊεπόα 

} ποπφπιεγε ἀθῦατειη, πας οπηία, ᾳιιῶ Ίρθε γε]ίειῃ ης ορίατεπῃ, ρ:8- 
1 Αίαγο Ῥοδεεπι, Ρυα{εγ  νΙπἹπα ΠΙΘΑΤΙΠΩ (οΠ{αίθη], 8 ρο(ἱδδίΏλΙπα 

φππέ: 1) σο]]αίί απάεπ 5ιηί {οί οοά]σες σγσροῖ πιαμς ορ, πἱ ϱο- 

[ῃ εορῖα ρῶπε ουτιαπίν ογ]ΙσΙ, θεά πι] ή εκ 1ρ5ῖ5, αἱ Ιηΐθγ ος 
Ραυεῖ αριορη, ν. ο. Ἰειιεηϊαῖ 11. 19. 17. 22. 28. 98 οἰς. 

νο] η φε]εοιῖ {απίαπι ]οοῖς Ἱπδρεςίῖ νο] επτοίπι ραυ]οφιε πορ]]- 
Ι βεη Πας εχοιιδθὶ 5ΗΠΐέ, δἱπε ἁπρίο ον ργωςίαπ(]δε]ιηῖς Ηργὶς Πῖ 

8 οοΠβομαΏέ, πὈῖ 46 6ου! οοΠδ6ης ἴαορηῖ ναηαη άμα 
ο οΏππα ϱοἰ]εσίοτον. Αίηπὶ κὶ ἆθ (αμππι εοἀϊοππι 6ΟΠδοΠΡΙΙ 

Ἱμῖ οθγίο εοηφί](]9οοί, Ἰαοῖίοπες ραβδί ἵπ ἴθχία ταροδΙίδΒεη], 
» πέ ηωπς εοπηραταία τες οταῖ, Τῃ πηαγρίης ἔππέμπι Ἰητοίογο 

ποίαπάας ο556 ρυίανὶ. 9) Ὑειδίοιιος νοίογες οπζο (απέιπι θα! [1] 
}ποπάτπα Ριαρίαρί, «παπι ροδδεῦῖ εἰ ἀερετεπί. Αγηαςῖ Πο- 

| ο ήοπαιη, αἲ απ αἱδοίηιος ε{ ορίίπιος σοάῖσες πιαπαςοπρίον 
.- ατφ οσα Ραμ]ίο ἀπισευίετ οοπ[ογιπαία!η, ἁθδιάθιγαπ]ῃς. 
ΤΑ γπιοπαπη εἀ]ίαπα α πηε]ονῖριις Πστῖς πιαπιαςοπῖρτϊ5 ραςδΙη (ἴδογο- 

.ρατα, εἳ τοσσπ{]οτί τεχιαί ϱ1ζο αἀαρίαίατη 6956, δµδρίζογ. ἈαΠ]- 
ει Άγια μιαγοςο]νη]ίαια [τασπιεηία (απάτη αἁῖία κής. 
ο (πα τατο Ἱπ ναταηίαπι Ἱεοεβομαιη εο]εσίοπ]θις Ἰαι- 

Ἀπίμν, ἀεπιο οοηΓογεῖ ἀεβεπε. ΒΙανομίοί οοϊσεν αὐ]φαίογος, 
ο ἱ ἀε]ιιοσςοηίο», ἀἱρηὶ δυπέ, απϊ 5εἀι]ο εχαιπϊμεπίαν. Ο]. 
ίνα α4εο νειεῖοηῖς απ{ϊπἰοτ]8 εοᾷϊρος ἵπ. Ρἱ]οιῃοεῖς Ἰαΐεγο 
ίια6' ύας, ᾳπος΄ αυ] εχοπίετεῖ, τεπι ετ]τιοῖς [ασθτεί ϱΤΕΓΙ55ΙΠΙΙΗ. 

πίταπιορενα ρατ]πι περ]ἱσαηίῖας, δα] ἴπι (πο αά]οσα Νονί Τους. 
εἰς ]αμάαία αξεῖπεῖ, εαίία, Ρατίῖπι Πο φα!ΐ5 «Π]ρεπίος αὐ. 5, 
οοτῖορῖς ναι]εῖαῖδια εκ Ἠ]ς ἀεςετρετε, εοἰαία δα1{. δἱ αἲὰ 
Ἠουΐκεοι, ο φορ. οηπίππη Ῥαΐταπι σα σοναπ ν. ο. ΛΙνα- 
Ἱ, ΟΥΗΗ αἰεκ., Βαν], (περοιΊοαπι εἰς, εκσα Ριΐ5 (α δις οἵ 
ζοΙ ηοπαςίς, ̓ αμα]ία δυπέ (9 οκ Οι]σεηὶς σοΗρίής ἵπ Ὀγιηδοία- 

"αι ’ 1 οπεἴσαγπι {πο αἱέεγο Ίρδε ἀεά1: {αο]]ίις Παιά ραυσας [ου] 
ευ «πρετατο ΡοίιΙεδδείῃ, 4). ὠμοπποίο αὐ αἰεκαμάνῖπα ἑοχέις 

ου Γ6οθΙδΙΟΠΘ. οεεἰάειμία[ἰς, εἰ αὐ. ἴναφαε οοηδίαμΠΠοροέαμ 
ο νοι. Ι. | ἀ 

| 
ἷ 



Ι ΡβΟΙΕἄαΟΜΕΝΑ 

ἀϊβοτας, ἀϊβοειπετο απίάεπι ναἱοπιας; ναγΙπι τασρηρῖοπίϐ οπ]ήθ- 
αυε οτίρο, Παθίεας Ῥηπείνας, αο νὶαϊφοϊ(πάϊηθς, ο πας ϱἩθλφμθ 
Ρτοσεἀεηίε {εππροτε 5αδΗέ, ποπάαπι Ἱτα ἀθε]ατατὶ ροίπεταπί, αξ 
πΙΒΙ] Ἱπάαραπάππα χενέεί; 4ο Βί, αἱ ποπ] ἵπ Ἰοεῖς, πυῖ 
ἵη ἀἰνετεῖ τεσεηδ]οηῖθις Ἰεείῖοπες οὐσγγπίέ ἀἰδεοπαπίες νείτς- 
ἴαίεθπε Ρ8Πθ Ρραί68, (1 Φηᾶπη ΘΗΓΙΠΙ ροπηίπα κἷέ, αἆ Παι]άυπι 
Ρετάαςεί νὶκ αμθαῖ, ἆομες θα, ο Ιποίο ἀθειάειαραπα, απής. 
σοιηρ]αγίάπω ἀοοίοταπα νΙτογατη φίπάς, Ῥετ[εσία οταηί; 14 αποά 
απίε εβ]οῖ Ώαιὰ ροϊοτῖέ, 4παπι οχεετρία ο Ῥαΐταῃ θοηϊρίθ πηποῖς- 
σαπιάτ Ἠροτίοτα εἰ αεσιταϊίοτα. ὅ) Οοἵσππι ποίαία ἀρηϊοταπῃ, 
ν.ο. σιαοο]αϊϊπονατη οἳ οογαπι, αἱ Ἰαπίζαπίεν οἶῖπι ρα ναπίας, 
Ἱπάο]επι εἰδί δίπ1οδίας εκρ]οταγυαμί τοσεμίίοτος ογ]ςῖ, ΗΠ{ {απ1θΗ. 
Ἰπ Ώου ΗΡΤΟΓΙΙΠΙ ρεηετα Ιπίεγάιιπι πηα]α αἆεο πηϊκία Ὀοη]5, ΙΠίεΓ-- 
Ρο]ατίοπεδα!ιθ ἵπ ρηίαπ{ἠδεϊπηῖφ «οά]οῖυας ρασδῖπι οεσπτγηπέ {αππ 
εἴπου]ατγες οὐ οχρ]σαία, πάς οτῖα: δηί, {ατα ἀῑ[ῃεῖες, αἱ Επίπτο- 
τη οἱ πεοταπι ἀπ]σοπίῖα εί αοιπι]πῖ Ἰαπά ραισα αἀ ας οκίτὶ-- 
οαηάα εἷπί τε]ίσία.---- 91 οπηπία ή δεεπΙ τεριίαδῖέ, Ἱητε]ήρεί, 
αἀπιοάιιπα Ἱππρετίέος 6556 γε] να]άᾳε Ιπῖημος αὐί Νονί Τεδίαπιειῖ 
στο ϱάΙΙοπεΙη 1α1Π]άΠ1 ροδίι]απί οπιπίδας πιπηες αὐφο]αίαπα, 
ἵπ (υα πηα]]α οεευτταί Ἰεοιίο, απίπ οχίτα οππποπαι ἀπρίίαιΙοπειι. 
Ροδῖία οἵι. Ουοὰ απ]άεπη δἱ πιοἆο ππφπαπι, σετίε πππο ργαφίατῖ 
ποπάυπι ροΐθ»ί.---Νεκιια ἵαπιεη Ίος ἵέα αεορίοπάπα οδὲ, εῖ Ἱπ-- 
ἀοεῖο5 ποπηυ]]ος παρε Ἰηετρτείατί Ἰά Ἰεσῖπας, ο πῖ «ΠΠ ηοῃ δᾶ- 
6 Ιπίε]Πρετεηέ, ααοά (γαάϊέη αἲ αλῑῖς ασοερίδοεηῖ, φοἶ]οεί ΜΙ]- 
Ἡπ, Ὑ)είςίεπ αΠΠογάπιαα οοἱ]εσίίοπες Ιεεοπυπὴ γατα απ α να- 
εἰ ροηειῖδ πῶνῖς ΙΠΙΙΏΙΠΕΣ ποη 6556, Ἠῖης οβιοῖ ρο556 απιπιαταπί, 

υγ] Νονϊ Τε5ΐ. ε55ο οιηπῖπο ἁπυῖαπι οἳ Ἱαπσεετίατη, Όυα ναηᾶ 
οΡΙΠΙΟΜ6 {ΤοΠ6Φ πο ἀε(1ρί δε ρα[Ἱαπίέατ, {επεπάΠ!η 6966 ΠΙοπεΙηΝς, 
α) Ρ]εταηπθ «οἱεοίοτΙπη ρεεσσία οπαϊέζειάο ϱὔδε ϱοπηπηϊφδε, 
Μι]ίς Ἰδείίοπες α νυ]σατίρι ἀϊδετεραπίος Ἰαϊεπί ἵπ οοαἱσίρις, 
νετδίοµίρας εέ Ῥαΐσίριι, α εο]εσίοτίρας περ]εοῖα. ῬΡϊεταππηυς, 
τὈἱ Ρτο Ιεοῖῖομα οἶαια νατίαπτο ἀθεσεπῃ Ἰπιάαπέασ τεδίας, νὶρῖπεϊ 
Ιαιάατί Ρροϊιϊδδεπέ, δἱ ΟΠΠΕ5 ασοιΓαξδδῖπης Πἱδρηῖ εκαταϊηα{]. 
ΒιάιουΙ Ἱρίαν δαπΐ, αυ Ώυμσςς ἀε[εσέαπι ΜήΙαπας, Παίρτεηῖαπα 

αἰίαγαίησιια οοἰἱεείίοπιπι ουέοπάυπε, αἱ οϊτῖσοφ α ππαίαηὰο (οχίνι 
νυ]σαν ἀείειγεκηῦ. ΙΙ ομῖπΙ Ίδτο ἀείδοῖα Ιαυοτατθηῖ εο]]εείῖ- 
ομθς 1], πι{]5 Ἰοοῖς, αἱ παπς αμϊάἆσπα Ιηϊαεία το]παιήπιας,. 1θ- 
οὐρίαπι ἱεοίίοιεπι 655επχις Ἱπππιπίαξητὶ. Ὁ) Ῥαγγατο 6ο][εείοη 
Ἱδίαταπῃ αιοίογθς δἱς ρεσσατυηέ, πέ οοάἹσίρις νονοίοηίδις αἱ Ῥα- 
μἰυυ Ἱεσίίοπον α[ῆηραιεηί, «ἴγειθας οὐ 5, φπσξ γετο ἵπ 1ροί9 εκ- 

ο πο Ὁ-υ- -.  Ἱτ.-ω. 
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ο πι Ἡ μου παω 
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ΦΏΟΤΙΟ Π. | π. 
ας. Οομβάεμεῖας Ίας ἆο τε ]οᾳιί ροδδΙΠΏ» οΙ1πΙ πηη]έος εοάΐσθς, 
οἶῖπι α ΜΠ]]ιο ναὶ Ἰ/εϊκιεπίο εο]]αίο», ἀθπιιο εχαπιηατίης πιυ]ία 

Ἱτεροτὶ αὐ 5 νὶτῖς Ργαθγπιίσα, Ραισα ΡοτροταΏι ργο]αία. ) 
Απιημιοσες εἰ ργῶρίαμέίογες οοάϊσον Ρἰοπίφπο, ᾳπογάπῃ ρτο οἱ]5 
πῃασηα εσί αποίογίίας, α οοπηρ]υή 5 νἱγῖδ. ἀοσθῖφ Ι{εταίο οο]]αῖῖ 
ευηΐ. Ἑπταία ρογαπι ρορίοτίογες οογγεχοτπί.  ϐ) ΒὶομΡΙ 6πηοη- 

ἀαπάσπα αἰιαυῖἀ τοφίαί, ρετῖίο οτ]ίσο ραγΙπι περο(ἰῖ 1π οοιθειι- 
΄. επἀο ἰεκία {αεετε 14 ροίαςδί. Ἀαπι πΙΗΙ εοάϊοῖ {απίάπο ήριεῖ, 

υέ δοἷα Ἱρφί5 αιοογ]ίαίςα, Π]δί αἰία αοσθἀαπί φἶνε ἴοδ]πποπία οἶνθ 
βισυππεηία, οὐϊάᾳααια Ἰμπονεί. Ῥηρυ]ατες υπία5 οοὐ(σῖς' Ι6οι]- 
0ΠΕ8, ΡειροΓαιη τθυίενε ρτο]αίας, ΡατΙΙΠΙ 6ΠΥ8Η5, Ίος Ρος 8ρες- 
ἰαυ]ΐ, απο αν Ρηηλ]ίνα Γαδτῖέ ου]αδαμο (οςίππη {αμη]]ῖα ασ Υ6ςςΙ- 
δἱοπῖ5 ει]δᾳιο Ιεσ[ίο.---Ηαςο Πασίεπις 6 απαμόπάαε Πιθο ἴεχ- 
στι α οτανἰοΓίυῖι5 π]επά!ς Ρυτραπάϊ {επίαπ]ηθ, | 
ο δεοιιάο, οομκ μια, αποά ἵπ αἀονπαπάα Ίας εάΙῖοπα ολες, 
ων υἱ Ρταίει Ἰαοίίομθς, Ίπε ουἱάεπ ]αά]ες, ρεπιῖπας οἱ 
ΤΏ ἑθχία α πῃο τεροφίία5, 65 εἴϊαπῃ Ποίατεια ας δο]αποΓῖπα α ϱ62ἱ6- 

ταταπα ἕατρα Ποσείονί τι σοηδρίοτεπάας ρεῦσγοπα, οἴιας, Ιἱοσί Ἰναιιά 
Ρια[εγομάας τεεορίΐδ Πή1εανεῦα, Π5 Ταππεη νο] σᾳπϊραταηόας νε] 

' βρρα{ε5 ναί Ιπ[ογίογες αἱ θιῃ, αἴἴαΙΠΘΙ ΤΟΠ Ρνουθιῖς 5µεγεπ(α9 
6956 66Η6ΕΙΘΙΩ, νε] αἰῖς φαἱπι ον]ησῖς, πες σἶπε αίτια νετ δροςῖο, 
Ρτοϊναυί]θς νίδας 956 ἱμίο[]ίσογοιπι.. Τνεικον οσο ρτουαρί]εαεῖ. 
αταάα5, ριαειπίε αποαΠωπιούο 1 ας ἀκριθείᾳ Ῥεηρε]ιο, ἀῑδίπο- 

'τα πάλι ρΙκαιε 8ἱρΙ5 ποπηα]]]ς, εἰσι]βοανί. Βἱρ]ὶ5 αιιέοπι ῖ, 
᾿ 4παπι νοτρῖς ΠΘΙΠΙ ἆᾳ Ιεσίίουο αανῖς ποίαΡίΙ Παήϊοίανα 1π ποιῖς 
ἀθοίατανε ππαλαῖ, ρατείπι, αία 9 εἶσ]α. [αοἶ]ῖας 1,οοίογα. ἵη οσ]ο5 

Ἱπουττυηί, ρατΏιη εἴῑαιη, αὐἷα νεχυῖδ, αά ε 4 ἴαφπε Ιεείῖουε 

δίαἴμεΓθιη, εχροβίίιγο, γαγεπάιη [αἱδοες, Ἡς 1η ΠΙΠΙΙΠΙ. πιο]θπα 
"μόνη οχοιαςοσισηῖ. 

ο Τετίῖο, νατιαπίίαπα Ι6ςΓΙΟΠΙΙΠΙ ον ΙἼορ σα. ζεχέυί ευβ]ίέετα ἆεοτενὶ 
αίοιαι, ας «οηβί]ο πησο, αοά 5αργα οκρ]απαν!, οοινομίθη ἠδοίηιᾶ 
ν]άθνείατ,  Όπι οὀιΙοποιῃ Ρίοευτατθ νε]]επῃ πηοἰθ 5πο Ὠαιιά 1η 

 οοπιποᾷαῦη [αοϊ]ειιο ραταυί]επω, ἠγευλίαίῖ, απαπέαπα Ποτὶ ροβςεῦ 
πημκίπης, ιάθινάαπα Εξ, ενα Ιω] εανεπάιαπη οταί, 16 χέζα 

Ιεοξῖο ποίαἰι. ἀἶσπα ῥργα/εγπι{{εγείιγ, 4.θε αὉ απίενοηίθας οᾱ- 

εοπίῦτι Ἰμάΐοαία οδοί, απί αἰαπάο πλ Ἰπποξπδοί,  Νοίϊαία 
βίο ἀἴρηας Ππάιοαθαπα ἸαείίοΏες οΠΊ1165, (48 νε] 1ρ5α πο εδδειιζ 
Ἱηρτοθαυ]]θ., ναὶ αἆ σεπιῖπαπι Ιεοίίοπορι αὐ Ιηίετρο]αΠΙοπίθα5 
[αομα» οφεηθηωα ἑοµίεττε εοιίᾷ μοβδοιέ, γε] ἃἆ Ἠηδίγθη- 

η ἆ ἆ 



η ΡῬπΠΟΙΕἄαΟΜΕΝΑ 

ἆαπι (εχίΙ ρταοὶ Πϊδίοτίππι οορποφοεπάαπιαο (η τορεηῖθ» 

παπα Ως ΠαγΗΠὸ ἔὔπα ΙηδὶρηΙογιπα Γαπη]αγάπα Ἄ. οοάΙπῃ πιά ο]ει 
Ἀ]ΙοΙ]15 ΠηΟΙΠΕΠ{Ι 6956 νΙάεγεηίμγ, γεὶ Ἰη Ριίαηεἱοσί νι. ἠυτὶο 
εοπαρ]αί ος Ἰηγαπία 6596ΗΕ, νε] Ἰη εἀίοης ποηηυ]]ας{ Ἱτ- 
γερδ]θδεηί, γε] δεΏδΙΠῃ Ἰηδ]ρη]έου ηπηαμαγοηί, νε] ἀεμίαιιε ἀθο]α- | 
ταμά]5 Ιοᾳεηάϊ Εοτπιι]]8 αρ αιείοπῖρας οἱ υδυσρα{]ς. φποφανη- 
ηλοᾷο 1Πβθγν]τθ ΡοβδεΠί, Οομευ]έο φιἰάεπι πυ]]απῃ οπιςί ]εοίῖο- 
ποπ {, «παπι αἆ απαπα αἱίεγαπινα πισὰο ϱΠιΠΘΓΒ{ΒΣΙΙΙ. εἰαθθίια 
Ῥετίίηπετε «ΕΠΦΕΤΕΠΙ. ὮἘασὴε νοτο ΠΟηΏ 8Ο]1ΠΙ Ριαν]άρο, ἆε Ἰθοίίο- 
ϱαπω. αμαγυιπάαπα ΠΙοπιεηίο α]ίοτ Πιάϊσαίυχο 6956 ντο ἀοοίοῬ 
πηοπημ]]ο5, 5εὰ Ιατρίου εἴϊἴαπα, Πε Ροίιήεε, Ἡὲ οσυ]ος ΠΠ ΠΙΘΟΥΗΠΑ 

αηθηξῖονο αοἶειῃ εβαρογεί αηυίά, ποίαίι Ἠαμά Ἱπόίσωμπα. βδεὰ 
πεμίσαπα Ποταπα εανεβῖέ πιοείααπα οὐήδαμαπα, αι οεΠδΗΠΙ {οί 

Ἰηγτίαάατη ]εοΠοπυπα νατίατιπΏ Ἱηδήίιετα εί «οἱεσίῖοΏες οποίας 
αὰ οτἰδῖη Νονὶ Τεςί. δρεοίαπίε ἵπ ορἰίοπιεηῃ τεάῖρετε ἴεπίαΡίς. 
Βί αἩῖς Ροδί πι οοπί]ηροί ἴ8ιπ 6596 {εΙείθ15, μέ οπηπΊπο οπιπίρας 
ρα{15[αεἷσηΐ, π]έτο ἐρθῖς ρταίυ]αροτ.  Εοπίάεπι ργῶςΗΗ1, φμοὰ Ρο- 
τω. ένατο ἸεςείΙοηθ ποίαυ]]ο οπππες εχηλωογεί 8γΙ]ορε ππεα, 
δεᾷ αγοβϊςδίπἹο ᾳπο Πετὶ ροβδεῖ οοαρπηεηία{ᾶς δραίίο, ταῖῖοπε ]8πι 
εὐθτῖις ἀεκοτίροπάα εβιοστο φπἀι!: «1) παπι περ]εχί νγίατυπι 
Ιεεβοπαη εο]εσίίοπεπ, 5εἆ εκ οπηηίρι5 ἀθοθερδίρ. αὐαδ ποϊῖαά 
Παιιὰ Ἱπάίρια οχἰδπιασθια. Ὠιηροηίος εχομςθὶ εζΙοβεΙη Νονὶ 

α δΙησυ]ογατη οοάἵσπι Ἱπσεπίσ ἆθ- Ίαβφα, βαες Ιπάθ ῥαέοῖ, αποά ΠΠ Ιπηθ» 
εἰαγαπᾶο πορίτα »γ]]οσε ἀενμηδίαηπσπ ΄ Το σταν]βείπιοδαπε ε1οτες, ἵπ Ἡψ 
ε»ῖ πες 655 Ῥοΐεγαί. Ώε οι]αδᾳμ οοπιπηδο5 οοᾷσῖραδ, 4ος οεθίογο- 
οπίπι οοἆἱοἳς Ιπάο]ο αοοιταἰβδ]παθ]ι-  οπὶ τηασπῖ [ασῖο, νεῖαι ΒΟΠΡΙ, Ἱ. 18. 
θἱσαίατις, οπΙπος Ἰοεί]οπες Ίπ εσ οἩ-  ὅδ. 124. 157. εἴσς. Ἱησεπιέ Ιπᾶϊσατ], 
να εχρεπάετε ἀερεί; ποβ]8 νετο, ΚΙιοεοπεα Παϊμας ἠἰθέποια κ 
ᾳάρρε α αἱ αρραταίιις οη(1οἳ Ῥτδν]αγί- 
ματι οχη]ρογο νο]]οπιιι5, δε[εείας {απ- ππα ἑαπηέαπα Ρραπζῖδνε οι φη οῦ- 

ν]88, περ]εχ!. ἰαπι]εοίίοπεξ ΏΥ Ὀξποτο Ἱἱορίναί, Φκατο, 
πμ οπηπος οοΥγαρίίοπες ἵη οοά]οε γ. 1 ἵπ ρνιοήραφ Εναηρε]! Μαθλιαί 
ο. οἀπίαρι]σ]εποῖ οὐοιιγγεηίος ΟΟΡΠΟ- οαρίά δις ραυ]ο Ῥατοϊόν Ἱπ ΡΤΟΓΕΓΕΠ- 
8οοτα ουρίε, {οπίο», 6 ἆπϊριις Ἱαιςί- ΄ ἆἷν Ρα Ἱεοοπῖσα». σπα επί Ῥτῖ» 
115, {ρ5ε αάσαί. Αἰίαπιση οµπα5δε- παῖπῃ ορειΙ ΠΙΩΠΟΦ ἄπΙΟΥΕΣΕΠΗ, 8Ρ6- 
ἀπ]ο οα σοἱΙσσγεπαιις, αι άρα ἀϊνεικα- ταρασα, εΠεοίαγαπα πια 6956, έ Ρο- 
ΤΗΠα ΤΘΟΕΗΣΙΟΠΗΙΩ ἱπσοπ]άπη δὲ Γαμαῖ- ΄. εεπῖοτῖδ Πα]ας εἶᾳτο ας ρε]οτῖς εἀ]- 
Πατίπτ, Ἱη 418 οοάσθθ οπηπ6ς ἀἱδ- οπῖς ἔοπαὶ ἀπο Ίππο νοξαπήήπε, : θπ8πι» 
Ρεδευπίαγ, ἱπάο]ες Πας Ροβδεί,  ν]5 βρίδίογε, Ρροδδεηί οοπαρῖηρ]. ἈΒἰ- 
νίαπῃ οἴπων] ραγανίπαας, αξ ἀςε Σιησρυ5 ΄ πηπ]αο γετο τος παίποσνα Ῥ]ασυ]ες 

ς εΏαπα οοἹοῖρας, κα] τα ἆθ Ἱπβ]ρηϊο- γΡῖ5 εδδοπί εχσοηρίαε, 8εηςῖ, ἔαιν 
αἶβμδ, 41ος ποιηϊηαέϊπα 5οπηροΥ Ἰαι-  αησαδῆς Ππήβοας ορα5 οοπηοιὶ 
ἀανίηνις, {αοἶ]]α5 Ίαπα ]ά]σα] απεαί. . Ἠθιά ρο58ο. 1 νοπα, Ισίνας ο. 
ὉὈσίσγυπι πιυ]ῆτις οοἀ]οῖς νϊΐα ἆς τοϊαχανί, 
Ὀομαυίίο πιο οεἶαθνε αας ἀῑοίωι- 

ας  Ἔς τε τπτ 
-ᾱ 

ντο - 

ΕΕ πι ΕερῃὪς ε-Ὅεαο Ὦ ὧν ο ἐν Ἡ ο εσ- η ον ια -ῃν ὦα -ᾱ ε- ὃν ο ως -- 

[η 



ΠΑΕ ΟΤΙΟ Π. η] 
Τοδίαϊπεπᾶ ΜΠΠαμαπι Ἠ, Βοηρε]ίαπαπι, Ἠ/Θἰδοπίαπατη, Μαἰε]αςῖ- 
Ἀπαπα, Αἰἴετίάπαϊη Ἡ, Βιτοβίαπαπῃ, 

οτιέίσαπι οοπτυ]ετυπί Γημίαε]υς, οὐ αἆ απσεπάωπι αρραταϊυτη 

ο Όδις απ εἀϊᾷοπο ΜΙ]απα ρος- 
{ετίοτε, ἃ Ικιδίεγο Ιοοαρ]είαία. Ὁδὶ 
νετο ἀπριίαίϊο αΠαια δαροιεραίας, 
Ῥτϊογοπα ΜΠΙΙ εἀϊᾶοπεπα εἰ Ἠ/αἰίοπί 
αἀθο νατίατυτα Ιεοίοπιπ βγ]]οσεἩ 
οοηδι]ῇ. Βἱ ἸοϊδίεμΙαπι α Μο 
ἀἰφεεπίίτα, αιί αραιά Μ]άπα {οδίοπα 
Ἀ Ὑγείρίεπῖο οπηϊδδαπα Ῥγούιαοὶ απὶ- 
αηαάνοτίετεπα, αἆ Μάτι Ἠγειδιεπ]- 
Ώπηνο ἀῑδετίε Ἰπ ποῖς Ρτονοσαν]. Ί6- 
«πε ἔαπιεη βἵπρι]ος Ἠ/ εἰςτεπ]ῖ ΠάΠ]θ- 
495 ουπη 5ησμ]]5 ΜΗ β]σ]5 οοπιρᾶ- 
ταν]. Ἠος εΠΊτῃ 14ΏοΓ6 4ΏΠΟΡ ααποί, 
πΏμοτῖθας ποροβῖ Ἱπιρεπάσπάος, 

 Ῥετάιάϊδδεπα; παπα {γασίας Ιπάςθ 5Ρ6- 
παπάιδ ορεγα» πει Ιαπαη {ιῇδδοί Ργ6- 
Ώαπι, Ῥετίπάε επῖπῃ ϱδί, Ι{ΥΗΤΩ 8εΧ- 
Ἀοϊηία απ ααἰπαιαρϊπία οοἀϊοθς Ῥτο 
Ἰδοίίοπε αΠαμα Ἰααάες. Βἱ ]εοιῖο Ὀο- 
η]αίε 8δµα ηδίῖνα εοπαπιεπάσία, {εδ- 
ἴθδαμο αἁδαπί στανε», γείυςεῖ εί ε 
ἀϊνειεῖς {αποϊη]ς οπἵαπα!, ραιοῖ 5αβ]- 
οἴαηπίς 8ἵΏ πΙΙΏς, ΏάπαΘγας οοἵοαπα 
στερατίογυπα θπαπέαπανΙ5 πᾶρηΏιι5 ΠΙ] 
Ῥτοάςςί.----ἴπ Ρρεϊοτῖ5 εἀϊλοπὶς ργα{4- 
Ώοπε ραρ. 17. πιοπαάδταπη, Ἱποργίαπι 
2566 ΘΟΓΗΠΩ ΤαΊΟΠεΠῃ, οααϊ Ἰλεἰςίεπ]- 
ππῃ ο ΜΙ111ο οογιῖσεγε Ἰηβεϊέαιπές εχ- 
ἴατε οπῖπα 1 Ῥἱο]οίπεσα Ῥοά]είαπα 
εχεπιρ]αγ οἀϊλοπῖς ΜήΠαπαρ, ου]ὰς 
πιανσ]ηῖ πω]ία αἀάϊίοπες δεί οΟΙΥΘΟ- 
Ἴοπες, ΜΗ παπα, Πίος δἶπες Ἠα- 
απιααθ επιεπάαίίοπαπα Ῥατίεπι ΏΟὮ 
εχίσιαπα Ἰλείδτεπίαπα ν]άθχὶ 1η δι 
5α05 οοηνεγ{ϊ5ςε. Ῥίς 5ίβίιεραπη, 8Ἡ- 
{θα παπα εά{άοποπα ΜΗ] Ρτῖπαᾶπη Ώςς- 
Τ19 ΕΒΝΕΠΙ, οἵ οσα θα ΟΠ{ΕΙΓΥΕΡΟΡΒΕΠΙ, 

. οἩςθ ε΄ Ῥοά]είαπο εχεπιρ]ατί ἀθεοετρ- 
δέταιι.  Ναπο νετο, τε ρεη]έέα5 ρεύ- 
νεββσαία, νιάεο, α) Ἰλεἴδίθηίαπα Ῥος- 
Ἰεῖαπο εχεπηρ]αγ πδαπι ποη 6556, Ὦ) 
οο]]εσίϊοηΏθιη Ἠε(φζαπἰαπατη οππα 5Η - 
Ρἱειῖ πι ρ8βδίπα εἴῖαπι επιεηάατὶ 
ἛῬο55ε ϱ Ὀοά]είαπο εχεπιρ]ατὶ εί ϱχ 
Ἀρρεπάϊσε Ρτίπια ΜΠ]Παπαρ οὐΙοηῖ 
'πά]εσία, ϱ) εχὶσαϊ ἔεγε πιοπιεηϐ 6956 
εογγεοίῖοπες εκ 18815 [οπΏᾶθρας ἀειίναη- 
ἆλθ, ἆ) δαρρ]επιεηία νεγο, αἩα» ροίὰ 
ἆπᾷε ᾳαθθηέ, ηοη ε5δο οοπίεπιποηάα, 

Ῥταιετεα 15 εἴῖαπι 11515 5υ1ῃ, 

ϱ) ΜΗ απο 15 ἑαπίάπι ]οοῖς ο ἨΓεϊρίθυ 
πίο οογι]σὶ ρο55ε, αὶ ἀϊῑδδοπαπί 1πῖεΓ 
5ε Ίη Ργοίθτεπά!15 ΙεοΙοπῖριις {αλΏχ 
εοάΙοπα, 41085 α Ἠ/εϊδίεπίο ἀεηῖιο 
εο]]αίΐος, 58]1πι Ἱπδροθοίο, Ειῇδδε 5οἴ- 
της. (ο0Ἠ{6Υ Πας ἆε τε, 5ἱ Ιαραῖ, Ὀγτη- 
Ῥο]αγαπα πισαγάπα ογ]]σαΥμπα Τἴοπῃ. |. 
Ρταίαί. οἱ ρασ, 249, 

Τ Οὐπι Αρτας Ἠρτος γΙπάοΡοπεῃ- 
8δε5 πιαηι5οτΙρίο5δ Ώηοη ουπη {εχίι Τθ- 
οθρίο, 5εἆ οὔτα Τ,απιρεοῖϊ ῬιΙπιο ϱ0- 
ἀἱοε, (ππὶ 218) Ύψεπα (οἵάπα {γρί5 
εχδονρεπάαπα ἀθάῖί, οοπίι]ειί, ας 
Ῥιαίεγεα Ἰοοί ομ]άδαια Ἰεοῖῖοπες, 
αὐας 1π οοά]οῖρας5 55 τερογεγαῖ, ΠΟΠ 
απο ορίπία ςἵπαα] οοηδρ]ϊοἰθηάα» Ρ008- 
Ῥαονίς, νογάπα οὐ]άδᾳαο οοᾷ{οίς Ίες- 
Ώ9οηΏΘ5 ΟΠ1ΠΘΡ, δθοιπάπα Ἡρτογαπα 
5αοΥοἵπα εἴ οαρΙαπη 86ΤΊετη ἀΙδρορί- 
ἴα5, διησι]α πα οχηΙριαθΠξ, ΠΠΟΧ 8Πὶ- 
πωδάνετεϊ, ταμ]ία οαιΏΊοπε ορα8 6556, 
ης 1η εχοθιρεηά!ϊ5 Ἠϊδορ Ἰοοοπίριις 
ΒΕΑΡΕΠΙΠΙΟΤΟ ειτείαγ. Ἱίαααα οο]- 
οἵδ Ιαπιρεσϊαπί 1 (οχίπι, ἱγρῖς εχει- 
δΊΠ οἳπῃ νι]σατὶ οοπιραταν!Ι, εἰ υπα 
οτι Ἰαπιρεσοῖθπα Ἰοοᾷοπο βΙπιι] Το- 
οερίαπα ποίαν], Ἠοες ροτασίο, οὐταν!, 
αἱ βΙηρα]ογαπῃ οοὐΙοαπα νΙπάοΡοΠε)- 
5ἵαπῃ ΙεοίΙοπες ἵπ Ἰοου]ο, απος νε]υε 
ρδΙσηαδεηι, Ἱηεγτεηίας, φ1οιρὶ α- 
{οπῃ ἀϊδ5δοπαπίΙαΙὴ νΙπἀοΡοΠΕΗΡΦΙΦ {0χ- 
{ας ου ι]σοτ]1ηάϊοβξβ6Π}, ΠΠΙΕΙΙ νΙῃ- 
ἀοβθοποηδίαπα οοάϊουτῃ, 6 ααἶρας πι]- 
Ία αΏ Α]Ι{οτο ποίαία ο55οί νατιοείας. εἆ 
νιηάοροπεηφῖς {εχῖις Ιδοίοπεπι α- 
Ῥοπογεηπίαγ, ο βΡΙδΣΙΤΏ ορΏ5 Α]- 
{εΙΒΏΜΠα, αὐαπίαπα απαπέιπα εί, 
ἐγαπςδοΠΡῖ θἳ 1Ώ πονυΠη οἱάἵΠπθπα Τ6- 
ἀῑρῖ ἀεὈιῖέ; εἰ εχ ος ἀεππαπι Δρο- 
βταρπο Ιθείῖοπες νΙηἀρροπεηδίαπη οο-- 
ἄϊσιπαΙῃ πηθαπα]θοβίοπΠι γααηίατα 
εγ]]οσαΏ {γαηςβιάΙ. Ῥταίθγεα, οπα 
ᾷ6 οοΏδεηδι οδ{ΘΥΟΤΊΠ νΙπάοβΡοηθη- 
ἰππα οοάἵοιπῃ ομπλ]απωβεοϊαποΡτΊπιο, 
Ἠος οδί οαπι{εχία ΑΙίονίαπο, οππάς 
ηοΟΏ οοηδ{εί, απαπῃ 6 β1]θη[ο Αθ, 
ηυ]]απα ]θοξῖοηίς νατ]ίαίθπα ἐα]ὶ Ίσσα 
ἸαπάαηΏβ; οσο γετοοῦβεγναδδεπη, Βἶν-, 
οΏίντα. 6 Ἰρπορεο]θαῖ ορθ]οῖρυφ ν.ς, 



ν ΡΠΟΙΕάΟΜΈΝΑ 

Ἐνεδε]ιονίυς, Γαἀθη]ο]μίις, ΜΙεμαοΙίς Σ, Εἰορ]ογη ας, Μαιτ]ια 1, 
(6εοτρίις, αἰϊφιο {. Ῥουτο οοίουπι αἰοχαμθν]πί οἱ σαπιαιϊρ]οηοίν 
αρορταρ]α, ἐγρῖς ]απιοχκοτῖρέα, 4εηιΙο εχαποϊμανί,ρετρετατη αἨΡεῖ-- 
5ίεηΙο Ρτο]αία εογτεχῖ, οἨλδδα1ε δαυρ]ενί. Ἠϊδος οπηη]ς αἀἀῑάῖ 
ἀαμίηϊιε, 4118 {ρς6 οὐἵπι, σππῃ απρ]ἰσπηας ϱαΠΠσαπαηιο ΡΡΙοίμεςας. 
αάῑτο πη]βὶ Πεστεῖ, εοἰ]ερείατη |. Ὑειοίοπιη νεα η Ιοοβίοηες | 
εκεϊίανί ε Μο, Βεπρε]]ο αἴφιιο Ἡ]οιίοπῖο, οο]]αξῖ5 (8Π1θ1Ι 9, ασ 

Ῥοαϊας, μη μιας, ΛάΙενι», μοίάϊι», Μήπίοτης, 6εοτρῖας 
εί αἲϊ ειρροΦΙΜατιηί, Ιιαυά ρααςἷς εεῖαπι 6 ρτορτ]α οῬσεγναοηθ. εἶνθ 

«(1 ως εἶνα εοιγθε(ῖς. Ὑδισίοπατι αγπηοπίζον οἳ «Ιανου] ους πον]ς σοἰ- 
Ιαοπίδας αἱ μηϊί Πσπίέ, αυας Πηλαπήδοίπηε ππθζάτη σοπηπιππίσᾶ- 
ταπί ἙἘτεάεηκαιηρ]μς εξ Ώορτονν]άα5, αῖθας ἡῃτῖς Ρεγινα]έωτη 58 

ἆορενε ],εείογες εοἶαπί. 1,ασίῖοπος Ὑαἱραία αἴφε εοφίουπη απ απίῖ- 
αιΙδοίπ]απι (γαηδ]αΐομεπι ]ααΠῃ, μας αέα ΗΠετοπγηι ειπεμάα- 

ο [μαι0Ρ. 91. (αἲδῖ 194) ποπ Παπ σπα 
Ιεοίῖοπος εποίᾶδδο ἀῑσογοραπίο», αβί 
ΑΙέογιας αἴ]εί: Ἠσρο το5 πο {γαιά1 6556 
Ῥο5δεί 1,εείοῬαδ, πθς αγσυπεηίο 

ποιο πεσαίνο, ααοά νοσαηί, Ῥ]α5 
τοροτῖς πριεγεέας, απαπα Ίπεβδε εἶ 
Ροΐεςί, 5ιάυ] πας οινετοα ταΏοπε, αΐ 

“οοάἵουπα, αποτάσω «ϱοηΏδεηδΗ5 οί 
1 απιῦ 1. ο δοἷο Α]έον 5Πεπί]ο οο]]1σ]- 
{αχ, ΠΙΙΠΘΓΟΝ, ρατεηίμε8ί 1Π6]1508, 
θά/ήσεγοτι ΏΙΙΠΕΥΟ 218, Ἰαπρεςί- 
απυπα 1]. ἹπάισαπΠ. Ἐκομιρία νιάς 
Μειε]ι, 3, 9. ποξ. χ. ορ. ὃ, 4. πο. τ. 
«αρ. 16, 26. ποῖ. ἀ. 

Ἡ Ῥταίει οχεοτρία ϱ ναπς οος]- 
αὤδρας, θίδΙιοίλεοα ογἰοιία Ἰηδετία, 
αδαγρανὶ εἰῖαπα εχεπιρ]ας Νουνὶ Τες- 
{απιεπΏ η εἰδεεπ]αῖ, οι 58 ΤΩΒΠΙΗ 
Μ]ο]ας]ί5 νατίας αἀδρειδεταί ποία]α5, 
οπαχαάπα ραβδίπι 1η 5οπἱρί]5 55 πθη- 
Ώοπεπα Γεοῖς. Ὠθά εχεσε(οῖ ας ρΗ]- 
Γοἱοσῖοϊ ἔετε αγσαποεη1 δαπέ Ι5ί5ς αἩ- 
ποίαοηες ππαπιςοϊρίες: αισξ αἆ οτἷ- 
5Ίη δρεοίαπί εἴ αἆ αἀσεπάιπι αρρατα- 
ἴαπα οπή Ιουπω {αοεγε Ῥοδειπί, Ῥει- 
ραυσςς δυπί οί να]άε Ίενες. 

1 Ἑχοοτρία οχ Ὠναηρο]αχίο (ο- 
απο 5εονδῖπα εζ]ά1{ Γάρδία., 1791. 

ἆ Β εοδῖοσπι οβία]ορο, αἆ οαἱοθηι 
Ἱνουσπη Ῥτο]ἱεσοιπθπογα αθμο]επάο, 
ρωζοΡῖέ, απἀο ΙἸθοῦοπος οσᾶ]οῖς οι]δ- 
έμο Παδοτῖπι. ῥαυδίάίογυῃ, α αρ 

αιῤά σπα ρυη]ιοἳ Παχὶς {ασία αἷπέ, ο 
Ίάπ1 περ]θοοίαπα ἃ Ώθ 6556 8ΡΕΓΟ. 

| Οοάΐσαπι α πας οχαπηπαίογπα 
ἀοδοτιρίίοπεπα ππα οσπα 1εολοπ/ραβ 
οΠΙΩΙΡΗ5, ααδ εχ 1ρδῖ5 οο]]ορ!, ϱΧΠί- 
Ῥεπέ ππεανάπι Ἀγπαροίαταπα οτήλοα- 
ΤΙΤΩ (ονηὶ ἆπο. Ῥο]απα Υοτο οσάῖοεπι 
Ἠγεἰκιοπίαπαπα Ἰ, 5δεα. ῬΒερ]λαπί 4, 
(εχοερίϊ5 {8ΙΠΕΠ Μα(Ενοὶ οαρίά δις 
δ---18) ἰοξαπι ροτ]εἘρῖ; ποβααος ία 
ετασξαν], αἱ νε] ἐεχίμ» ρα ου]ατη α]ῑ-. 
παπα ουγαζς οοΡ{ΘῖτεΠι, γε] Ίοσα {αη- 
Ώάπα Ἰπδ]σπίογα Ρετουχτεγοπη. εφιθ 
επῖπι οογγαάεπᾶ]5 τον] Ἰεοοπίριβ 
Ἰπλίαραπη, δε 14 ροῦία5 ασεΡαπα, ραῦ- ῃ 
Ππα, αἱ Ἰωνεδείσαγεπι, (πδησα Πάθ 
Ἠας ἀῑΙσεηίία Μας Ὑγεἰρίεπίισᾳαα 
1Ώ ΟΟΠ{ΘΥΕΠάΙ8 οοά]οῖρας νετρα(! 51ηΐ, 
ΡανΏπλ, πά εΧρειες, υέσυπι Ιπέθυ Ἰ- 

ῬχοῬ ππαπιδοιϊρέος5 ποπάαπα οοἶ]αξοβ 
πμ] τεροήνομέας, ΡργορείαπΏονίοας 
ουάϊοῖθιας Ἰαπι]αηι οορηϊς, ααα]θς 
διΠέΟ ΤΗ, αἰπ]ος. Ῥοοριπι, (11ο ἔθη» 
ἀεῦανα, αέπάπηᾳαθ αέῄησετθ ροΐεΓαπν 
εωγδοτία Πρτοταπα ΜΒ. Ρεγ]αδίσα- 
Ώοης.---Ηαες, ἆθ αρα ορθής. τν 
Ὀγιηροί]ς 115 εχροδαῖ, λείο ραισῖς 
τερείεπάα εγαπί, α{ οι πήπαοπες 16- 
{απάθγεπα ποππθμα]πῇς, απὶ, οσα πα]-- 
Π8 Τη Ἰοςῖς ἆθ «οάϊουπα εί Ἐναηρείίδε 
{αΓΙΟΓΙΠΑ α ης (ασίαίοτυτα 1εοῦῖοπο 
η] 1η εδ]ᾶοπε ηχος αηποϊαίαπι νἷς 
ἀετεε, πρβῥφαωμθιἩ ους η οὴ 
πιο Δοουςδαν]έ, 



Εἴοπεῖα βιεγαί, οἰσίμηί, οιιγαίε εχεετρεί ε βαὐαίϊετιο εἰ Ῥ]απολ]- 
Πίο, πες Πμερ]εχί διρρ]επιεπία α Ώορτον/ακίο, ΛΙίετο, Φαηῇ1ο, 
Ἀ]δνα ρτο]αῖα. Ταπάεπι Ῥαΐγιπῃ αἱ]εραίοπθς ἀθδιιιηςί 4ΙΙάειπ ο 
ΜΗΙΗ, Βεπρε], Ἰλ/οϊδίεπΙϊ ἴειπαιε ΜΠαϊιλα" οι οπίρας, εί αιιοά 

΄ αᾱ Ἰαΐπος αἰμεί ο αραϊεγίο; νετΙπι λαιά ραισα αὃ Πἱ5 ρτ- 

΄. ἐθυπιίσδα Ίμ5α αὐάϊά1. Τη ρεπιῖς νοτο ]εοίῖοπος ἵπ οτοεῖν Οτἱρειις 
' ορετῖρις οσειωτεηίο», «]]ρεηίοι α πιε οο]]οοίας ἅ, φεάι]ο ποίαν]. 
 Οοπιρ]εσιίίασ 6ἵσΟο ηηθα θα1ξο ΦΙΙΠΊΠΙάΠΙ ΘΟΓΗΠΑ οππΙσπη, αα α 
(οὗ νῖτῖς ἀοοιῖς αἆ εγιεπάπα {οχίήπα Νονϊ Τοςί. ϱεΙΙΙΠΙΙΠΙ 110Γ6- 
αἰνῃί Ίαμοτε οο]]θοία ιέ, εἴ ροτ ἐοὲ νο]πίπα αάἆμας {ποτέ 

ἀϊδρει-α. ΊἈΝαπι οομ]θοίγαγΗπη οίΐαπη, απαίριις (αστάπ} πποπάσδία 
Ἠϊα 10ἱ οπηεπάατῖ ροβ5ε απίιππαταηέ ον]]οῖ, απῶάαπη φα]Ιπι «ρο- 
οἴπιῖπα ἀεά1, ης Τη Ἠος 4Μοφιις οΓίδεο» ϱεΠογε Ἰηπεπῖϊ Ππάϊοϊα τα 
γΙήαπα εκεγοεπάατγΙπ] οοςαδίο Πτομίρις ἀθεβδεί. Όιπῃ νετο εοἩ- 
Πεσίατας 1η Ν. Τ. Ρ]εγΦααθ 5οἷίς αιιεξοτί θα φιἱς ρ]αοπει]ηέ, ῥραιι- 
σᾳ5 (απίαπι, οχθιαρ]ῖ αερα, αι]. 2) Ῥτεογηιίσί Ι6οίίοΏθς, 416 
Ἡοη Πἰδί ΙΠ ραμοΙς ΙΙδάεπιαιιε 1πιογῖυας οοἱοῖθιας οσισγυπίς 58 

'. αρετία ε]οεῖς Εναηρε]ϊδίαναπ ραγα]ε]]ς ἀπσία δυπί; «150 6 ]οίῖο- 
Παγῖϊ5 1η (οχίαπι Ἱγγερδετυπές ασ αἆ οτίΠορταρ]ίαπα, ΠΟΙΙΙΠΙΠΙ 

. Ῥταδοτίίπι ρτορτίογπῃ, ρεγπεηίς αὖά αἆ νοσαι]ογάίη ΟΥ41ΠΕΠΙ 

ερεοίαΠί, (εκεερίῖ5 ἵαπιετ Ἡ5 ]οαῖς, 1π απ ιι5 νε] 56Η5ιι5 ρεπᾶεί αὐ 
. οτάϊπε νθΓβοτΙΠ, νε] ἀπιπῃ αἰτεγάπαααθ νοσαῦὈι]απα 6ο αιιοά 5θἀε5 
ε]ής Ἱποετία δὲ, 5ὐδρεσίυπῃ τοάάἴτατ, ναὶ ἀεπίαιιε ορεἰπηὶ οοάΐοερ ἵη 
οτάΊπε ἃ γθεθρίο ἀϊνει5ο εοπερ]γαπῖ ) ἔογπιας νοσαδυ]ογιη 1πιιςί- 

 ξαίας,ἵπ γείιςε]ο]πηῖς οος1οῖρας ογεβγο οοσυγγεηίθς, Υ.Ο.εἶπαν, ἐλά- 
δοσαν, χεῖραν, τρίχαν εἴο.; ατίϊου]ιπη, ραγΗαἱρία λέγων θἱ ἀποκριθεῖς, 
ΠΟΙΩΙΠΕ Ἰησοῦς 8ε ὁ κύριος, Ῥτοποπηῖηα αὐτῷ 9ει1 αὐτοῖς ροοί εἶπεν 

εἴ σιπη]]α νετρα, αὐτοῦ ροδί μαθηταὶ, νειΌιτη ιρκίαπ(Ίναπι ἐστὶν, 

Ῥατίΐσυ]ας ὅτι, καὶ, γὰρ. ὃξ, οὖν, οἳ Ἠα]ας ϱοηοτῖς Ρ]αγα φοχοεη{ῖες 
5 Ηυτατῇς νε] αἀ]εεία νε] ἀείτασία; νοσαῦυ]α αιμαάαπη Ἀεερ]καίπηθ 
1π οοἁἱσῖρις Ρεγπιπίαία, ν. ο. ἰησοῦς, κύριος 6 χριστὸς, 9εὺς οὔ 

κύριος, μαθηταὶ εἲ ὡὠπόστολοι, ἀναστῆναι εί ἐγερθῆναι, λέγει οί εἶπεν, 
οὐρανῳ εί οὐρανοῖς, καὶ ἐγὼ εί κάγὼ» καὶ ἐὰν εἰ κἂν, ἐὰν αἱ ἂν, 

. αὑτῶν εἲ ἑαυτῶν, μοῦ εἰ ρω ἃ εἰ ὅσα, ὡς εἳ ὥσπερ ἔλεος οἳ ἔλεον, 

εὐδόκησα εἰ Ἰὐδόκησα, καὶ ἀκούσαντες εἴ ὠκούσαντες δὲ, ἐλθόντος 

αὐτοῦ οἳ ἐλθόντι αὐτῳ, ἀπεκρίθη καὶ οί ἰποκριθεὶς, εί οΙπη]]α πηυ]ία, 
Τα μπι νατιθίαίιιπι ππεηΙοΏΘΙι ηΟἩ {εοί, η]δὶ γε] ἵη οοάἰοῖρης τε- 

-; 3 Ίος Νονὶ Τε». οτηηος 1η 5οχ- Ἰππάαίος αοοιταῖθ γθοθηςιὶ {οπιο , 
ρας Οµρεπί5, ας συρος 5αρειδαπί,  ἈὈγπιρο]αταηι οσἷεῖς, 



Ιλ. ΡΕΟΙΕΟΟΜΈΝΑ 
μετί ἐδοοηί ῥοαιπιυ]ῖς αὐέ 1ῃ ρταφίαποπίρ5 δα[η ποππα[ήςρ. 
νεἰ «αμ5ς αἀθοδεηῖ, ος ]εσίῖο πι]] 19 αφ ΠΟΠΙΟΠΙΙ ἰίο ἵαη1ε. 
ἱοςο ποίαγῖ πετοτείἁτ. Νοπη]]α δέίαπη, δδ2ρἴυς τοεμειρη μία, 8επιε] 
ππέαπα, αβὶ Ρυηπη οσουιγτοραηῖ, ἹπάϊσανΙ, νε]ιῖ καφαρναοὺμ. Ρτο 

καπερνοοὺμ., ναζαρὲθ ΡτΟ ναζαρὲτ, βηῥσαϊδὰν Ρτο βηῥσαϊδὰ, σκαριώτης 

Ρ:ο ἰσκαριώτης, ἕνατος ΡΤΟ ἔννατος, ῥάκος Ώῖο ῥάκκος, εἴς. Μετα εί 
ιηθη][οδία Ηυντατίοτίη δρ]λα]ηιαίῖα ηορ]οχῖ, Π]5ἱ δἱηρη]αγες οὗ «81988. 
«οΠΙΠιεππογα πα ο9δου 6. Ὁ) ΝΟΙ ΟΠ]ΗΘ8 Ρτοιηίδρµε εοίςε» ποιηῖμα-- 

Ώτη εχοἰἴαν], 56 δοἱο5 απ ἱδδΙΠηος οἱ 1Π8ΙΡΗΊΟΓΟ5: οΕΡΕΘΓΟΓΙΤΩ Ίι1-- 
Ἠ1ογ πι αιἲέ ππἠποτ]5 ρτο ] ΠβτοΓ μα, Ιπ]οεί]οηο αἰ]αία εοηδρίταμ απ, 

ΗΗΙΠΘΓΙΙΠΙ {απέάΠὰ δαπηπιαἶπὰ Ἰπά]σανὶ, Ππίφτόάμῃα επίπῃ 60, πως 

100 εοάῖεςς Ιαμζ αμα! [ἱβδεηί, 41ΟΓΙΗΗ ΤΘ0θηςΗ5, 4Ώδα με π]]ο μες -. 
{οσα οοπηπιοάο, ἀπηϊόϊαπῃ ραρΙπαΠΙ Ἱππρ]ον]σεῦ. 4) Τη Ρτο[ετεπά]ς; 
εἴ δἱρπαπά18 ]εζἸοηίθιις νατιαπθα5 ϱ0 δις θΗΠῃ ταίίοπο, ας ρ]ωγί-. 
1η αἁπη]τίετεί οοιηρεπάία. Ἀειηρο νοτρα ἰοχίις, αἆ οια 6ρες- 

ταί Ιεοίιοπῖθ νατ]είας, Παιιὰ τορς1 η ποιῖ, αἱ ΚΚαδίετῃ5, Ἰλ/οϊείε-. 

ἨΙα5, Βἱγοῖας εί Ν]αἰι]ναοί Εοεσγαμί, 5εὰ, Μη µαπι Ἱππίαίας, Πέθτιι-- 

Ια5 Ιαήΐπας η (εχία 15 αἀροδαῖ γοσαδα]δ, απογαπα Ἰεοίῖομες ἀἱδ-- 
οιθδραηίες ποία οχΙἠραοπί. ἨἈεο οοάϊσαπι Ἰαπάανί ποπηῖπα, Υ.ς. 
ΛΙεχ. ναίϊς. 1209. Ρατ]. 9 5ο Ἠερ. 9, 6απί. εἰς. δεά, ρταευιπίθ 
Ὑειδίεπίο, οοάίεες αποῖαῇ οματασίενο οοΏδοΠρίος Πιεγῖφ πια] 19- 
επ]ῖς, ΔΒΟΤ) είς. οπείειο5 παπηενῖς, 1. 2. ὃ. 4 εἰς. αἱρηαν]. οἱ 
επῖπι οοᾷἵσιπα ποιηῖμα, Πσοθί Ὀτενιαία, νοἱαῖδδθπα εχοἸίατε, Υ6ΤΕΙΙ-- 

ἆυπι ειαί, Ἡο Πποίαγαπ απρΗαάΙπο Ρραρῖπα οἷο {πχροβεετευί, τς 

ἵη φἹποι]ῖ νις ἆποῦις ἐεχίας ναιβ]σι]ί5 ]οσις εδδεί {αύμγας5, Οοά 
αἆ οοᾶΐοες α /είδίιειίο εἰ Μαιί]αὶ αδυτραίος, τεϊηυί ΠΠΠεΤΟΒ 

εἰ εἶρ]ας, ααίρας πίεταιε εζ]ίοτ αδας εδί; οτείετῖ οοἀϊοῖθιας οπη- 
η]ρι15, οίΙαιη Ατεγιαηῖς εί Βιτεἰ]απ]ς, πονᾶς δἱρ]αᾶς 1ρ5ο ἱπιροδι, 

Ταπάεπι 1η αἱεραηάϊς ϱείΙαΠα ΥειδΙοπΊθι!5 ας Ῥαίτίρας, Ιπάϊσαπά]δ- 

4116 αἰῖ5 τεῦι5, 4 αΙΜΙΩ ΠΙςΠ{10 δερ]5 1Π Ποίῖ5 {ασϊεπάα οταί, ]- 
πηϊ]]θει δοπἱρεπάἱ αἁίυαϊ οοπηρειάῖα. Ώνορο απίΘΙΑ ΙεσίοτθῬ, πθ 
Ἰπ]αϊε {εταπέ Ιπο]εδίΙαιῃ, παπι κἱρ]αγαπῃ πα] μάο 15 {οτδίίαα 
αργεί, αμὶ Πὶδοθ εοπηρρηής ΠομάµΠη αἀδαείῇ δμηί. Λεοεάεπίθ 

πι Ἡ, ουπείατυπα βἱρ]ατάπη ΥΠ ρετονενί {οπΙροΓε πηθιηοτία {6Π8- 
Ῥυηπί. | Παεοσίι 56οιπῃ τεριϊεηί γθ]ῖπι, αἰία χαίῖοηο ο βρεις. της 

κ Τε Ἱεοίογα ΟΠΑΠΙΙΠΙ »Ισ]αγυπι, Πες ορι5 ους, Ἰηνεπῖγα ὐναρη εσ- 

ΠΠΙΘΓΟΣΗΠΑ εί 5ο] οηάϊ οοπΥρθήάϊο- τά οαία]οβιαν,, ζηδίο ογάϊπα 4ἱδρο- 
ταση Τμ Άμος οὐ /άονε αάλήΡίέοναπα γίπὰ ο βἴαπα, αάἀῖία απ]αςομ]ηδᾳαο Ρρότορϊ- 
εἰ βἱρηϊβοβΠοποια [μοῖ]ο ας οἴίο, 44ο- οι οκρλοαίίοης, πα οχμίροβο. 

τν ο ν ο ο Ὁ- απ 

τρ ο παν ο ὩἩακοωια κ ὉἩ ας ϱο αν Έπττωο Ἐ  Ἑτ ων ωὪἳ Ἐν, 



ὀΕΡ6τΙο Π. Ἱνὶί 

'.ῬτουςΗ5 πο ροἑαΐδσο, ηέ αήσυη πιοβῖσς πιαρηιιάμαῖς νο]ππηε 
᾿οοπιρ]εσῖετεῖιτ οαἱσηπίά ποίαία ἀἱρπαπι ε οπαά πρ εηεῖς οἰτοῖτετ 
σοὐ1οίρα». εἰ 6 ἴοί νειδιοµίριι5 ας Ραϊήθης αἆ ογαεΙπ Εναηρε]- 

οταπα ἑεχίμπα ο]ε]σε Πλαδίταπάπη ρτοίι]Ιδδεηῖ τοῖ Νου! Τετ. εαἰ- 
έογες Ιθοιίομιμαιο ναταμῖπα οο]εςίοτθ8. 

. Ὁματίοι απαιπᾳθΠή. 8ρεΓαγο 1ΙΙΤΠ, Ῥο55ε ο Ιοπεί Ἠ]εβπα 
σνακ οπηίηΏῃ ν]εες φποάαπιπποάο εχρίοτε, πευί(παη {8- 
επ απίοετίογες εἀΠίοπς» οτῖίῖσας απι]ᾳ ατα αὐῖ ε πια] θι5 οἴιιά1ο - 

| ΦοΥΙΠ1 εκίοτα ειτε νο]. ας οΙΙΏ ποξίτα οΟΠΙρΩΤΩΤΕ υ{ἶ(θ ἆθ: 
.νοπι, απὶ εΓίδεος θἴμάϊο {οι 56 ἀεάυηί, απί ϱεπίπαπη ]οεῖ ου]ιῖδ- 
ἆαπι Ἰθοίοπεπι ουτῖο5ε Ιία Ιπνεςίρατα 1ης τη ῖ, αἲ πΙΠΙ] περ]ῖ- 
σαμί 6ογ(ῃ, ασε νι ἀοσῖῖ αἆ {α]ὶς ]οςεί {εχίπη οἶνε νΙπάΙζαπά 1 
εἶνο επιεπάαπάµπα ππαιαπα ργοίπ]εν]πὲ. ῬαρρεάΙίαπῖ Ί]]α εἀ11ο- 

πες ας οο]]εοίίαπεδ ου Ρ]γες γαγ]αηέος Ιεοῖίοπος, οοΠδυ]{ο α 1ηθ 
᾿οπήφδας, πια (είπα απηπηλ(ἴπη α 1ης Ἰατιάαἴοτπι οἱησι]α ποπιῖ- 
η, θά εἰίαπῃ γατίας εὐἹτονιπι 4ε τεῦις αἆ ογἱδίη ρενπεπΏὂυς 
αππηαἀνεισίοηες εί ἀἱδρυίαιίομος, | 

- Ταπάετη φιιζμ{ο, πε φαιάς εοἩδί απ ΠΊΘΙΠΙ ἵπ αἀοτπαπάα ]δειῖ - 
ου πη γαγίαΠαπῃ γ]]ορε Ροτρεταπη Πμίοτρτοϊοτα, τερείεπάπ!η Ώ]ο 

6556 «εΠ5εο, αποά ἴπ Ρρτίπια ]ά1η θ(11οπε ργο[οβδῖς ΦΗΙΩ, ΠΙπΙΙΓάπα 
πιΙης ππε 5ο]]ἱοΙ 1η [αἱθς5ε ἆα ααρεπάα εἳ α πεπα!5 ρυχραπάα Ίες- 

Ποπαπῃ αὐ α]ῑῖ5' εο]εείαταπα Γατταρ]ηθ, απαΙΠ ἆά ία αἀπιυεπαϊς 
Ἰήφεε εο]]εείιοπῖριας. ἈΝεππο απἰάσπα, ατῖ ΠπεαΠ] 5γ]]ορεη επίη αἰ- 
ονπ1 οοἱ]εσΙοβ]ρι!5 6οππρατατο νο]αετῖέ, Πηβοῖας Ιδῖε, Ἠσιά ραασἷς 

Ἱπ Ἰοεῖδ φαρογαίαΠη α πηθ 6556 κιιρείογπα οο]]θοίοταπι Φἰσθητίαπι, 
ας 1 αἰίετα ργῶδεγέίπῃ πας οἀἹτίοης ρετπηπ]ία α πῃε ε55ε αἀάῑία αἲ 
Ε]5 οπ]/δ5α, οί οοιτεσία αὐ ἴ]μς πιῖηιις τεοῖε ρτο]αία. θεά ππη- 
απαπα Ῥτοπαϊς! πες Πε ημπο ρτοπϊ{ίο, εο]]εσίΙοπάπῃ ἰδίαγατη ΟΠΊΏς5 
φαιοἶτα ἀε[εοίας. Αιρπιεπία ᾳπσς ἀθαῖ, αἱίτο ἀθάῖ, πες Ρ]ατα ἆατε 
«ροροπάεταπι. Ἱπιριάεπτίς αιίεπι οδέ, α[Β απί π]α]ογα α {6 οχὶ- 

.ετε, (παπι {α, ταἠοπίρας θαΐς φυράποεἶς, ργαδίατε ἴε νε]]ε Ρτο- 
Άφδεις 5, Αἱ ΠΗί ἵαπιεῃ, απἰ, 5ἱευΡὶ Ἰοσαπου]απη αριιά 0ἼΤγδο- 
ΦίοΠηΙΠΙ να] α]ρῖ τορονὶσσοί, α πηο αιιὰ Ιπάϊοαίωπι, (8ἶνε ἵρηοτας- 
ΦΕΠΙ 6αΠῃ, πέροίε α πεπιῖπε αἀῃιο ποίαίαπη, οἶνε οοηδι]ίο οίῖαπι 
βηαἑθγπηϊφίσκοιη,) ΠΟΠ οἶπο αἱηρι]ατῖς ει ἀἰΙρεπεία ας Πάα ο5- 
εοπίαίῖοπο 1ης, πὶ ο Ραιπίριις ἔεχίαπα πιοπάαγθ ΡΓΟΠΙΙδΕΓΙΠΙ, περ- 

᾿Ἠροπίία ααὈ ππα]α Πάεἰ Ἰηκηπ]ατε απἀετεί, Φεά ποὮ εδί, ος ας» 
-εμθαῖοΠ] Τ8Πῃ νρις ας πίφις απ] σα παπι οσον 



Ίνη] ΡΒΟΕΕΣΕΟΜΕΝΑ 

ΕΟΤΙΟ ΠΠ. μον 
οονςεΡρεστῦς ΡΟοτΙιΟοβύΜ ΟΒΘΡΗΥΑΤΙΟΝύΜ σοπΙτισαβὐ Μ΄ 

ΕΤ ἘΕοὑΙΠΛΕύΜ, ΑΡ αὖ0Αβ κοβτεύΜµΜ ΡΕ ΡΙΡΘΟΕΕΡΑΝ- 

Τττβῦς ΤΕΟΤΙΟΝΙΡΟς αυριοιὐυΜ 6ΟΝΕΟΒΜΑΝΙΜΟΦ. 

Ἐκ ρομάεταπάϊν Ἰασλοηίθις Ἱμίοι 56 ἀῑσετοραπίίρς, οππη Ιοεί]- 
ους. ομ]ήδαπο Ῥομ]ΐας Πμίογηα, πα ἰεδίιπι, απ Ρίο Ιασίίουθ. 

4 πα06 ρτοάμουιμΌατ, εί ϱγαν]ία5 εἰ «οἩδεµκς δρεοίατὶ ἀεθει. 
Ιηδίία δια δοπίέαίο «οπηθιάαἴα Ιεσοῖο, ασ» νεί αποϊοτὶθ ϱο-- 

ρἰίαπάϊ φεη(επάϊααε πποάο, δίγΙο, 5ο0Ρο, εβίετῖδᾳιθ περιστάσεσι. 
εἶνε εκεροίἰοῖ», αἱ εοπίαχ{ῖ, α]αποῖῖ», ορροθί5 είς, δίνε Ιι]8-. 

τοτὶοῖς οπωπίαπ οΟΠνΘΠΙΕΠ{ΙδΙΠη8, υεέ Ίνα εοπιραταία οδί, τί εαν 

νε]αί ρηπώνα, Ροβῖία, [αεῖ]ε Ιη{ε]1ρῖ ᾳἀθαί, αποπποςο εερίογᾶ ]εο- 
ΠομθΦ ΟΠΊ1Ε5 ἶνο Ηυταγίογυπῃ ΘΙΤΟΥΕ, δἶνε δεΙβαταπη, βταηπηαί]- 
εοτάπη, εοπηεη(α{ογαῃ ααὸ οΠΙσογυπα Ἱπερία φεἁυίαίς, ΡΙοβε-. 
Π]{ορ αχ. Ίἶ]α βιογῖηί. Ροδίθιῖς ρεπι]πα Ιεοίίομ]δ ο έΘεαιη τα ἴππ. 
αδήπιαπά!ς (εχίας Νονί Τε». Ιοσμοπίίις τοοίο αρρ]σατο ροδεῖ-. 
119, απία οσ]ο Ροηοτε ποΡῖς ἀερεπιΠδ, επΠΏ οα11585. αάρς Ἰἰ-- 
ὑναὈ ααἰρεῖ ἵπ (Γαμδδοῦεμας οχειπρ]ανίρις αι υιδοαπαε 1π. 
εγτογθς αὐπῖρί Ροΐσγαηί, ἴμπι 5εορµ]ο», αάριις Ἡ τα ας Ἠγαγ]ί 
{αοῖ]ο πἀΠαριεδοεραπί, απὶ Πρτογαπι Νονί Ταεέ. αρορταρ]ῖς εοἩ-. 
ῄοἰοιιάϊῖς ορεταπα ἀαθαῃῖ, ἔαπα ἵπ ρηη]ς οἴίαπα, ἵπρθης ἀἰδενίπθη,. 

41ο Εναηρε]ἰδίατυπη ΑροδίοΙογιμη(α δίγ]ι5 αὖ ορπιογπῃ αἲς-- 
{ΟΓΗΠ1 ϱΓΡΟΟΓΗΠΩ δεΠΙβοηά1 6οµετε ἀῑδίαί. Ἠαο ααἴ θεάμίο εχ-- 
Ροπάοτα νοἱαοτῖτ, ἀαρτε]ιοιιάοί, οκ Ίεσαο οπ]έίσα, «0 Ἰεοίοπεμῃ. 
οδίοτίς ργαίοττο ]αῦεί, ο αιπὰ οπείεταση οτίις Γασ]]ήπια άν. 
ἴπτ, δεᾳµεπίες τερυ]ας ἀειῖνατί ρο55ε: 

1) Βτονίου Ιεοίῖο, ΠΙ8ὶ {αδίπαπῃ ναίμδίογη εί βτανίηπι αιοζου]- 
{αΐο ροηῖίας ἀεσλααία, ργα{ετεπάα εδί νειροφίοΓῖ, {ωστατϊϊ 6ΙΙΠΗ. 

ηω]{ο Ρτοηῖογες αἆ αἀάεπάιπι Ππεταηῖ, απαπι αἆ οπζεπάπη. 

Οοπθυ]ίο νὶκ π(ααπι ρτωίεγπιὶσειαμέ «πἱσημαπι, αἀἀιάεγαπί, 
απαπαρ]ατίπ]α; 881 γετο Ποηηι]]α αἱάθπι οκοϊἀεταμί, δε Παιιά 
Ραυσα εἴ]απι οεπ]οΓάπη, αγίάπλ, απεπιογίᾶ, Ῥλαπίαδί ας Ἰιζ1οῖὶ 
εΓΓΟΙΘ ἃ δοπ]υῖδ αἀπᾳίδεο, αἀ]εοία διηί {αχέμῖ. ΤΙ Ῥι]μηῖ γεγο Ρτθ- | 

Ὅνὶος Ιεσίῖο. εἰίαπιςί ἐεδείμῃι αιοίογ](αίθ Ιη{ογῖος δἱί θἰίετα, Ρταίθ- 



»ςςτ1ο τῃ. Γκ 

 πεπζα ορ, 3) δἱ οἵπια] ἆωτ]ογ, οὐφδουτῖοτ, απηρῖραα, ε]Πρέίσα, Ἰο- 

"] Ὀταίσαης απί 5οἶοροῃ οδε, ϐ) οἱ οαἆσίη τος νανῖς ρηγανίρας ἵη ᾱἷ- 

γειοῖς «οΙο] δις 6χρτερσα Ιοσ]ίατ, ϱ) δἳ νοσαυι]οτάπα οτζο ΙΠόοΠ- 
ίσης εδί αἳ Ιηδίαρ]]]5, 4) ἴπ ρογιοοραταίη ΙηΗ15, ϱ) 5ἱ Ρ]εμῖος Ίες- 

Ἱ το ρ]οβδαπι 5ει Ππίογρτείαπαθηίααα δαρῖε, νε] Ρρατα]]ε]ῖ ]οεῖς αἆ 
νετραπη οοΠδοµαί, νο] ο Ιεοοπατῖδ ΠηΙρΤαςς56 νἰάδίιτ. Οοπίτε 

γεγο ΡΙεπῖοτεπι Ιεοίοπαῦα ὑτεν]ουῖ, (Ηἱδι νάπο πω]ί ας Ἰηδίσηες 
 τπεαηἔΥ {θρίος,) απίερομΙηι», α) 5ἳ οπιςδῖοπῖ ΟΕΟΔΦΙΟΠΕΙΩ Ργ68 - 

Ὄετα ροϊι]ῖ ὁμοιοτέλευτον, ) φἳ 14, 1ο οπλ!δαπη ϱί, Ιμταν]]ς νἱ- 
ἀει ροτιῖῖ οὐδουγαίη, ἁαγαπι, «αρα βήπα, 1ηδο]εης, ραγαάοκαπ], 

Ρίης 8γος οβοΠάςῃς, επποπουπΙ, απί ]οεῖν ρατα]]]ῖς τοραρπαις; 
γ) οἱ εα πα βὈδιπί, δαἱνο 56Η5 δαἱναφας νετροτιπα δέγασίτα 

3ῦεςςθ Ροίεταηί, ε 410 6εΠετε δυιηΐ ΡΤΟΡ Ο8Ι810ΠΕ5, 185 νοςαπί, 

Ἰπο]άεηίςες, ργαβεεγΏῖΏ Ῥγενίογες, εἴ αἶία, αποταπ ἀε[εοίαπι Πντα-- 
τῖα5, τεἱερεῃς οὐ δοτῖρδεταί, Ἠαιά [ασῖ]ε απ]παάνετίεραί, ὃ) οἳ 
"Ὀγονίου Ἰθοξῖο Ἱπσεπῖο, βἵγΊΟ απέ 96ορο αιιείοτῖς πηίπα5 οοηνοπῖθης 
6ςί, ε) οἳ 8θηβ1 Ρτοῖςι σαγθῖ, ς.) 9ἳ 6 ]οοῖς ρατα]]ε]ῖ5 αιί ϱ Ἰεε[ῖο- 
Πατ] 6ᾶΠῃ Ἰγτορδί56ς Ργοβαβ]]ο οδέ. 

2) Ρ]ββοΙ]ίος οί οὐδσυτίος Ιοεῖο απέεροποπάα επι” εἳ, ἵη ια 
. οπηπῖα ἴαηι ρίαμα δυηί οἳ εχίγ]εαία, αἲ Ηὐταπίς φπῄᾳαο Γαοῖίο Ππ- 

Τε]]σετο εα ροζαοπί. Οἡκοιίεαίε νετο εἰ ἀβεμ]έαίο 5υα Θ65 Ρο- 
Εκδ] Ί Τη Ἰπάοείος Ηὐτατίος νεκατυηί Ἰεσξίομες, 4) πα ΓΙΙΗ δθηςι5 

αὐσαιε Ρεη]έῖοτε ργοδοῖςπηῖ, Πευταϊσι], ἠδίοτία, αγζΠοο]ορῖερ είς 

οοριήοπο Ρετορίς ποµ {ασῖϊς ροΐογαῖ, ϱ) αιήριις Δἀπι]ςοῖς νο] δειι- 
τεηίῖα, νατή σοπειῖν ἀἰβιοα]έαιῖθιις οὐφίτασία, νετὺῖς Ίπςςδς, νε] 
βρίις ππεπηβτογαπα οτοί]ομ]6 ηοχις ἀἱροο]νί, να] αΓθιπηθι{ογαπη αἲν 
ἁποίοτο αἆ οοπβΥπιαΠάαΠη δ1αΠῃ Ελεδίη ἱ ῥιονοπώπή πεινις 1Πο]άϊ 
νάεβαεατ. 
8) Ῥππίου Ἰεοιῖο ρτε[εταῖι εἳ, Ύπα Ρροδίΐα,' οταξῖο υαν]έοτ ]9- 
πλίετῳα βαϊε. Ὀυγίος απίοπα οσέ ]θοίίο ε[ρεσα, Παμγαίχαις, 9ο- 
Ίσα, α Ἰοᾳοιάϊ αδα ρτοοῖς ἑοηδείο 0ΡΟΙΥΟΗΣ, εαύ νειΏοτιπι 
90ΠΟ 81ο οὔεπάσιι». 
ο 

.. Όριις ΏΟΠ οτε, αί 588ρε σαρίτις Ῥ]απίδας Ιοοῖο 4πεβα με πῖζεί Ιπέεγηϊς 
Ἱοροίαπαυ», Ιοοξίοτιος, αιιας 1η 86 5ρ6- 
οἴσίας Ροΐϊουθς «55ο Πάϊσθπιας, ἔτι 
4εποαπα οεείειῖς ε5εο Ργιρ{εγεηάας, 5ἱ 
πουηα]]ογαπα 561 {εβδίπα νείιδ- 
τ απαςαβγαρῖῖς οοπιπιεπάεπίατ. θά 

Ἰ. οπἵπῃ πα]]ο {θ5έε Ιάσποο, 5εὰ τεορηί]- 
{ δις ταπίαπα οί ἀῑορο]ανίυας πἰαπίας, 

τω 6ΕΠΏΣΙΙΗ Ποῦ νθυμηῖ, ιο νετο 

ριαδίαπΏσρ ΙπάΙοΠς, «ο ραποϊονίσας 
αἆ οαπ1 νἰηά]σαπάαπι ορα5 οδε {εςίῖ- 
Ῥυψδ. Όσα Ισίαν νεηῖτε Ροΐεςί, αέ 
{οί (απιαιε πιαπ]{ε5ς 51155 Ῥοπ]ία(1ς 
οπτεγ]ῖς Ιεοίῖο αἴααα ρτο{α]σεαί, αἱ 
ἀαοραςίαδίρας, ἀαπιπιοᾶο αά ἀϊνοτ- 
885 οἰαδςσες 8ο {απι]ίας ρετίῖποσηξ, 
Ἱπωήπο απῖσοι 88415 δῖς δαβι]{ο. 



Ἰκ ΡΕΟΙΕΟΟΜΈΝΑ 

4) Ἰηφο]επίίος Ἰεείῖ]ο ροΏοι ασ σα, αα ΠΙ] 1ΠδοΠίά οονήμόέωε., 
Ῥοωπρι]α ο{ρο τατίογα, απί Ὠαο δα]έτη ἡἠρπήβεμίίοπο, απ 6ο 4 
απο αμ6ρ]ίατ Ίοσο αἀπιϊίτεπάα εδδεῖ, τατ]ά5 αδατραία, Ρήνταδονφι 
ο ν6ιβογαπα οοἩδέγισ(ῖοηθς 11δ ηιίμας επ](αο, ΡΙ "[ογηπίαγ να]ρα- 

τιο]θας.  Έτο οχαιἰκ(]οηρας επίτη Ἠρταν! δια ῖοτα επρ]άθ ασ” 
Πρετε, εί ἴη Ἱ]ογαη Ίοσαῦα ϱ]οβοεπιαία ας Ιωιευρτείαπαεπία. (ρτα- 
θογ{1Π], δἱ ΠΙαΤΡΟ ααί Ἰουί ρατα]]ε]! (αἰῖα αρρεάἰίατοι{,) «ΡΗΟΤ 
ε16 5ο] δΗ6. } 

6) Ἰουυτῖοιθς πηῖηας οπιρῄηαίίσαε, πὶςϊ οοπ{θχίας εξ μισή 
δοορι5 οπιρ]αδία Ρροδίπ]εηῖ, ρτορία5 αἆ ρεπυῖηαΠη ογρίπ{απα α0- 
εεάιΠί, (Μπ ἀἰφοτεραηίος αὐ 1ρ5ῖ8 Ιεῖοπιθς, απἶρης πα] ου γῖς 
Ἰηδθί αιί Ἰηθυςα νἰάείατ. Ἐνταάια είπα ΗυτατἩ, αϊ ΕΟΠΙΠΠΕΗτ 

ἑ8ΐογθς, οπρῃαδ6δ απιαΡαπί ας οπρίααπῖ. 
ϐ) Τμεεῖῖοι, Ρις α]ῖς 5εηςίη Ρἰδίαςί (ργωδοτήπι πιοπανείοο) 

αἱεπάα αρίαπι Γαπάσης, »ιερεσία ε5ῖ. 
7) Ριωίογαίυ αἰῑῖς Ι6υ(1ο, οί δ6η5ι19 5ιιρορί αΡραΤΟΠίΟΤ αϊάεπη 

{αΐσας, αἱ νεο τα Ροπί(τς εχαπη]ηαία νεγις ε55ε ἀερτεμεπά[ατ. 
ϐ) Ἱπίαει ρ]ατε πηίις Ἰοοί Ιεοίίοπε θα Ῥιτο διδρεσοία πιετ]ίο 

αδουας, απαὶ οτ(μοάοχοναη ἀορπιαίίρις πιαηϊ[ονίο ρα οποτῖς 
{αναί. Ότι απίπι οοάἶσες Ἠοάἱε φαροιςίίίος Ρ]ετῖαας, πο ἀϊεαπι 
οΠηἨ66, εχηγαξὶ οἰπῖ α πιοπαςμ5 αλΐδοις ιοπιλπίριις σαΜ]νο]ίςοτιπι 
Ραγῶρας αἀάἰ ος, οἳ οὐ ϊί]ο ποη ϱ»ί, πος Ἰοοίοηστη | ῃ οοᾷῖσο, απεῖῃ 
αιῄξαιε εχδερετεῦ, οὐνίαπη περ]εχίροε πἱ]απης μα ς σαίλο[ῖσοτπα 
ἄοδπια αἰααοά Παου]οηπίαον «οηβτιηατί οί Ἠοργρςϊς [ογεϊ(οι αρυ]αή 
Ῥοθοο νἰάθγοίαν. Βαίπιιν εηίπη, Ιοοίοηθς ΩΠβΦόΠΠΩΠΘ, δἴίαπι πμᾶ- 
η] [ᾳςίο {αἱθας, ἀππηπιοάο οτιποάοχοτιπι ρ]ααξῖ8 Ρα(τοσίπατεμέας, 
Ἰηάθ α ἑογή{ φοου]1 ΠΠ] Ες ππογάἶσις ἆθ[εηδᾶς εοἀπ]οφπο Ῥτοραρᾶ- 
ἴα5, οοίογας απίθιη ε/ηδάετη ]οοί Ἱεείοπες, απ ἀορπιαξί εοε]εσῖ- 
Βοίΐςο Πὶ] ρτωφΙἩ αΠεττεηί, ιγο(16ογιη Ρρετβάϊα απήθυίας ἴο- 
ππετο {1ῇ556. Ἔ 

ϐ) Οἶπι κοιν ρτος]ϊνες οἷηέ ειἆ Ἰξογηπάα» θΙίεπο Ίοσο ἐοι ει 
Ίογαπα εἰ δεπίεη(1αγΗΙῃ (ογπ]]παίΙοηες θ88ά6ΙΠ, αἩαδ π]οάο φοῖρ- 

εἰδδεπί απί Πποχ 5οπ]ρεπάας 65696, ργαθοιγγεηΏῖ ης εβ]απη πι. ορ]. 
Ργανϊάετεπί, Ιοοίῖοπες εκ ε]αδπιοςί τηἉγ{Ἡπηϊ [αἱ]αοἷα (αοἱ]ήπις εχτ 
Ρἱιοαπάα., πη]ῖας δμηῖ ρτεΏ]ν 

λαο 

Ἄ 1αρνατῖος οσα ἀοΙπιις, ε{ Ἠϊο δε κοϊρᾶ 5απΐ, νο] ἵρσιιπι ἐθχέαπι Ίπις 
ΦΡ1 οπἶοος αἴπαι] ας οοάΙοµπα Ῥοδ- πιιτατυηέ, νοὶ πιᾶΤρ]ηϊ δα] εἶπα απα]ος- 
δε58ογο5 Ιηίε]]]σί νοϊαπαα», αἱ Ἰω οάπᾳαε 8μ86 απἰπιπάνοιβίοηος οἳ 
δυῇ5 Ηρμ5, ο αίθς αΗ1 ἀείποερς οκ-  οπηεπββίῆοπς» ἸΠεγογωπί, 
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--10) Ἠϊξεε αἆ ρεεσαπάμπα Π]εσεῦεῖς ἰπιή]ες θιιηέ αν, 1 μτα- 
. α αἱ δεηζεηίΙαΠ1, ΑΠΤΕΦΤΩ 5ΕΓΙΡΕΤΘ ΘΗΠ] Ιπ6ΙρεΓθΠί, {οί8ΙΏ ]4Π1 

Ροι]ορίσοεπί, νοὶ ἀάπι δε ρετεμί {αρ]νο οεμἰο εχειπρ]απι ἱρὶ 
ΡτοΡοΣΙΠΙΗ Ἱπορίσετεηί, 580ρε εκ απίεςεἀεηίίρα5 γε] εομφειεΠ{]- 

Ρι5 Πέογαιη, 9γ/αῦαπα απί νοσαῦι]απη Ρογροίαπη απηραεγιηΐ, πο- 
| γβδηιε ἷε Ιθοίῖοπες ρτοσπάεγιπί. 9ἱ γ. ο. ἆπο νοεαυα]α γ]οῖπα 

αὐ οπάεπῃ 5γ]αῦα νε] Πτετα Πποίρετεπέ, αεθ]ά]ί Παπά τατο, αἲ ναὶ 

Ῥτῖις ΡρίαΏε οπηἡ{εγοίυτ, νε] ρονεεγ]οτῖ ἴεππετα {πιρδγείας, αιιοἆ 
1ο θ98εί ρεομ]ατε. Τ]αδπιοςί ΠαασϊπαΊοπες γὶς υΙαδΙέ, αϊ 

ὑδο]]ο Ραπ]]ο νειροφιογῖ εχδοτΙρεπάο ορείαπι ἆαῑ, Πὶςὶ ζοῖο α]ππο 
ἵη Ίος ποροξίαπι ἱπουμηδαῖς 1ά αιιοὰ ραιςοί Ἠὐτανί] {εοῖσεο νἰάειι- 
ἔπσ. 1μεοίῖοπες εἴσο, αμα. εκ Ίιοο επτοτιπῃ Γοπίε ρτοπιαπατυηῖ, 
αμαπίπινίς γειησία ας οοηδοαεηίει 1η ϱοπιρ]ατος Πῦνος ἴγαηδβι- 
58 β]πς τεοίε το]]οϊαη(τ]τ, ΡΓῶκετί]πι 5Ἱ οοά1εες οΦίετοςί εοβπαίὶ 

αυ πα] Ἰαυῖς οοπίασίο ριιῖ ἀερτο]ιοπάαηέιν, 
11) Ε ραπίρας ε]αδάεπα 1οοί Ιεε]οηπῖοις εα ριῶσίαί, ατα νε]αέ 
πηεάία Ιπίος σα ῖετας Ἰμτετ]ασσί, ος οί σα, 1:58 τοἰ(ᾳπάτη οπι- 

ΓπΙππα ᾳπβδὶ εἰίαπηῖλα Ἱία οοπ/]πεί, πί Ἠας (απαιαπη ρηηλ]ήνα α- 
πηίδδα, {αοῖ]ε ἂρραιθαῖ, (1 αΠα1η τα(ΙοΠο, δει ροῖῖιῖ5 4ΙΙΟΙΕΙΏ εσ1ο- 
Σὶ5 6επετς, εΧ Ίρ5α «πίςΓΟ ΟΠΊΠες ργορυ]]α]α 111, 
12) Περιϊαμίαν Ἰεοίῖοηες ϱ]οδδαίη 5ειι Ιπ{εγρτείαππεΗ{ΙΙΠΙ τθ- 

ἀοἱεμίος, -ει)Η5 Ρεπενῖ5 Ιηζετρο]α[ίοπες πι]]ο μεροίῖο εππηοι]οτῖς 
-ααηῖς οι ἶοιις 9υ0ο]{αςἶοῦ, 

18) Ἠε]ιοϊεπάας «55 Ιεείίοπες, Ῥαίτιπι οοπηπηομέαῖῖς απί 
οι γοτιιδίῖς ἵπ ἰοχίμπι ΗΥθοίᾶδ. ΠΠᾶΡΠΟ ϱοΏδεηΏσι ετ]οί ἆο- 
οουῖ. Φεά Ἰαρεῖ Ἆος Ργοοερίιη οβΙΊΟΠε5 Ποπημ]]αδ, αἆ αἲιας 
ηΟ} φαῇ9 βἰέοηί] πετ, απ Ιπίεγρο]αί]οπες [αηΏ{ΗΠΙ ἨΟΠ ΟΙΩΠΕς εκ 

Ἀου Ροιϊσοίπχηπι {ομίθ ἀετίνατί ἀεῦεγε Ρτουη(αηῖ, οἳ πο δο]τιπι 
τη οοᾷίες. σας είἶαΠῃ γδίι5{Ι85ΊΠΙΟ5, ἨοπηΙπα Είπα 1Π Ὡοσίγος 

ΑΒΟΡΙ, γεγτα 1η νείετεπι 4π1οβ1ιθ γθΙδΙΟΠΕΙΗ:]αέίπαπι Ιππάπηε- 

15. (ιιανὶ Ραβίπα οουγαρΏοπεν ε Ῥαμήρης οί φε]ιο[ής σγοροῖς 1]]α- 
᾿1ᾳ9 6956 οομίεπάπΏί. Ἐρυίάριι ᾗθ απίνειεα Ίας σασα απ]ά 56]- 
ἴαια, Ραμεῖ εχροπαπι. α) Ναίαπι οοΐσεπι, αααπταηνίς ναίι»- 
έπη, αὉ Ππέοτρτείαπιεπ(ῖς εί σ]οδδεπιαίῖ δις ΙΠΙΙΠΙΠΕΠΙ 6556, Ιαι- 

"βίου. Ὦ) Εαΐεοι εἴἶαπι, (ᾳιιοά ἀπάπιη Μας αἰῑα τς ο ]οἳ Ρει- 
“βρεχετιηί,) Ὠαιά ραυσας Ἠι]ας ρεπενῖς οοτγαρίίοΏςς ϱ Ῥαΐνιιι 
᾿ οοπιπιεπίατί!ς εἰ εαϊοπίς, οοάϊσιια πω] ξογαπι πανρ]ηὶ αἀφοπρίῖς, 

| Γκίνες. ϱ) Ἐ]αδηιοάϊ πανίβ 14Π10Υ68 Ροίἰδδιη απ οοε]σον ἀἆερια- 
γαίο5 6656 ΗΜΙΙΠΟ / απ ἱςίπιοῬ γετο 6 Ογγδοδίοµιο ῖ 66110 - 



ΙΧ ΡΕΟΙΕἄαΟΜΕΝΑ 

ϊ Ἰοάιο εαρογεεϊῖνις οοιγαρίο 6556, Πθρατε σερί, ἆοηοο 

(αασάἀ πεπιο αἆπιο ρτας1()) Ππνὶουίς ατραπιεη(ῖς εἰ εχεπιρ]ς ας ο} 

ηλα]19 πάπια εχοερίίοπεπι αἀπ(εΡ5 οοὐ Τα ρτοβε- 
τατ. λαπι ρήπο, ποη Ἰαΐεηί ἔρηΐος αἰ, πάς ἵπ αμ] ἱκδίπιοῬ 
ἴ]]ος οοιαρΒίο ππαπαΓίέ, ηθς αἆ ἀθο]αγαπάαπα Ἀοναπο Ιργογαπη Ἡ-- 
ἀο]ειι Πγροίλοςί Π]α ορις ϱ5ί.. Ὠοϊπάα απᾳιἡβϊπηί 1 «οἀΐσεθ 
ἵῃ Π]9 {ροῖς ]οσῖς. αρί ο Ραιτίθι οοτγαρ 9966 ρογμἰμοιίυν, Ρ]ο- |} 
τάπη(ὰθ εοΠδεη(]θηίος 8101 Παροηξ νοτβίοποθς νδαιβί]δδηηας, εοριῖ- ͵ 

εαπι, φαΠ]άϊεαπη, «ΠΙορΙζαΠΙ, ἄΤΠΙΟΠαΠΙ, Ἱία]αῦ}, αἱαδητς, οΎ ας 

οπιἠος σἱηϊΠέετ ο ρτᾶ 6ο οοπηπιθυίατῇς, εαεθῃῖς δέ 5ομο]1]ς Ἱπ-- 
{ευρο]αία5 6556, ΠΘΙΠΟ οοΠηαιοΗΡίγ8ΤΘ Ροϊοι]έ, Βεεθιίίος ααΐάεπι 
γυἱραία, «πἱρρε απ πηι]1ς 1μ ]οεῖ αἆ ]πίοῦςς οοάΐσες ΡἵΩΟΟΒ. 
τοβεία οδί, (ᾳοά δγιίασα οίἵαπη ασσἰάϊφκο αγ Ρ]έΓος,) πομη]]α ἔου- 

ἔ855ε 6 Ῥαΐγαπι στοοτάπ Ἱπτεγρεοίαπιεπεί6 ΠπιρΙρΙς: δε ργῖδεα) 

τ]]α Ἰαήπα (αηδ]αίο, πα Τονυίαπας, ΟΥγρπίαπας, Γγεηορὶ ΙΠ{οΓ-- 
Ῥτο, 1μαο][ον, οἳ αἰῖ εεγίῖο δὲ (πβχίο φεομ]ο βοτεηίος Ραΐτεν Ια- 
Επί αδί φυη5, συ]ις {γαρπηεπία ρτγειιοβίδειπα ἵπ εοφϊεῖθις εχίαηί 
νοτος]]οηδί, γετοπεηςῖ, οοἱβετίίπο, εαπίαΡρτιρ]εηςί οίς. Ἠαρο Πρίίας 
γοεῖιις (ταπδ]αίῖο Ἰαΐΐηα, απαπιν]ς τη] Π{ατίανη εοιταρία, αῦ Ίου {8- 
ΤΠΟΠ οοτιαρ(ϊοπί ση δαΐῖς ριιτᾶ νΙάθίας, πθς αἱ παπα πηαπὶ-- 

{εσία ἴαἷῖς ἀερταναϊοπὶς ἀοοιιπεπῖα Ρτοίιέ. Ἐεπίφπα, γείετες 
Ἡ]ι Ηυτί εατεπί Ιασυ]εμίϊοϊηιίς Ππέεσρτοιαπιεμῖς, απ Ῥαϊγαη 
οοιηπηεηίατῖα εἰ δε]ο]ία, αἆ Ίοζος 4παπῃ πηαχκῖπιε ἀἡβαῖ]ο» ίεη-- 
ανα Π]αδίταπάος, Ίατσα πιαΏι οὔεταπτ, Οπῖς γοτο 811 Ρειεια(θ- 

αἲ, ἠμτανίος Ἰπέορτδίαπιεη(ῖς πα]]]τας πιοπιθη1, οσο νὶκ π]]αὴι Ἴθο-- 
οοτί Ργαρίατε ροβδεµῖ υΠαίειη, (εχέαπι Ἰπίστρο]ας»ο, ηρᾳ]θε(ίθ 

αἶτῖς, ποίαέα Ίοηρο ἀἰρη]οτίδας, «ή ρας Γενετα ποπβΙΒ]] Ἰησῖ ρο- 
ταϊδεδί οΏσουτίς Ἰοοῖς αβοιτὸ Ταπάειη Ἠαπε οὗ σαπδαπι, ἆ) πες 
ες Οπἱροπῖς οοπαπηδη(α1ΐ5, απ απἱάθπι πονίημς, νθίμρῖος Ί]]ο 
οοᾶϊσθδ οοτγιρίος 6556 ἀ1Ρίίτου: απαπηνίς Ἱηβοίας τα ποΙῖη, οκ. 
Ἠπ]ας νΙγὶ σηµειώσεσι, Ύµ8 α νείεῖρας Ἰαπάαπέας εί εοφῖσυπα πλαί-- 

ρἴπίθιις οἶἵπα α) Ηταν βι]ςοο νιάεπίας, α Εἰᾳιήσοϊπηής Ίαπι ἐειηρονίθαφ 
ἵῃ {δχ[ιΙη ρ8δδίΙη ουαἆαπι Ἱγγερςίδδα. ϱ) Οοάϊομίη ϱΓ6Ρ6ΟΓΙΗΠΑ 561ο0-- 
119 Ἰηδιταείογαπα {αχτιπι εκ ἰῖβ 1ρδίς 5ο] ίς 1Ρἱ νι αίαπι ϱ6-- 

9ς, Ια1610Υ.  1ρταα5 ραυ]]ο περ]ρειί]ου, απ εχίη εί 5ολο]αι 
εἰπιι] αηέθ οσι]ος ροδῖϊα Παρεραξ, δέ 1ποχ αι πηοχ Ίποο Ἱπδρί- 
εἶεραί, {ασ πιο ἀεειρί ροίυ]έ, αἲ Ιεεβοπεπι δεποοτάπη (εκέ] αᾱ-- 

πηἰδοενεί. ἨάΓο επίσα ἀερεταίο εοηκ!]ο Ίππο οκ 1] Ππέεγροα- 
1πα Εμήσδο «θθέο. . 3εὰ αέαέ Ίιος εδ, πιαιή[ροίος Ἰη]ιι5 δειογ]ς | 



5ΕΟΤΙΟ 1ῃ. Γκι 

ἔ «πτογθς [ςίτα ἵπ ναιιθεϊσοιπηῖς ποςίγῖς οο(οῖδτῖς απέ ἵη νειοιοηῖ- 
Ῥι9 νοίοτίριις 4 πηγε. {) Εαΐεοτ, «ο6ΐ6εδ 5ε]ο[ῖς Ἱηβίτιείος 5αρ6 
εὐπάίποιε ΙΠίει 56, θοβδάεπιαιθ θἴἶαπι «ΟΠΦΟΠ8ΥΕ ΙΠ{ΕΥΟΗΤΗ ϱ1ΙΠΙ 
γειυςε]βαϊνη]ς ποδίτϊς. ες πειίγῖἁδ οοΠΏδεηδι5 6.5 ροβῖία εδὲ Ιπ 

᾿ οοηκί]ίο Ιπίθτροἰαίοσαπα, ἀπὶ 5ἱηη]]1 ταῖΊοπθ ϱ δο]ιο]ῖ5 οπΏπο» Ιδίο8 
ντος οοιγαρενίηί, ΟΘΟιιοᾶ Ρριῖπιο αἲλπεί ο εοάϊσμΙη δεΙΟΙ15 ἵπ- 

φἰτιοίοτΙπῃ οοΏοθηΏ{ΠΙΩ Ἱπίετ 56, {αηίαδ πευίΙαπαπῃ 15 εδί, Ἡί ἵη 
οπιπῖθας {εχίις ]εειοπίριις οοηνεπ]αηί, Οοἀϊςθς απ] δαἆςιη 5εΏο- 

Μα αἀ]εεία Ἰαδοιε, απῖ «ή ῦας 1άΘΥΩ δἵνε Ο1η1 γδοδέοπηῖ δἶνο Τ]6ο- 
Ρήγ]αοί1 δἵνε Ενα οοιηπιεπίαν]ας αὐ]απείας εδί, Ἰαιά τατο 
ἀἰδετεραπίες τερταςοηίαηῦ {εχῖτις Ιεοίίοηςςδ, Ίμιβεηδ νεΓο (οηΏϱθ- 

4ο, αἆ οππάθπι οπηπΊπο {απαῖαπα Ἠος ΙργοῬ Ρρ6ΓΠπΠετθ. (111Π ϱ0- 
ἀϊσθς {θιε ΟΙΠΠΕΣ, αΠοτϊη {εχίιή «αἴεηα 5ειι φεο]ία, {αηιεῖςὶ 1]- 

ἴ6ι 56 ἀΐνεισδα, οἰγουιη[ιδα διιηί, δαἲῖς ρτορ]ηςιιᾶ «οΡηα{ΙΟΠ6΄ 5656 
εἠηριηί, (εχίμππαιε εχΗ]θειέ, Ώοῦ ρ]απε ϱΙἱάεπῃ ειιπάοπῃ, 5εᾷ 
γα]άε {αππεῃ 5ἰπι]επα εί α ἨΠρτογήη στερατΙοταπη 1άΠίογΙπη τεχίις 
πηυ]15 ]οεῖθ ἀῑδοιἀεηίοι, Ἠι]ας νογο τοὶ τα{10 ηοῦ εσῖ ο Ιοηβ]η- 
Ύυο ρείεμάα. Οοηρίαί επῖπη, δομο[αδία5 εἴ οδίθηᾶΓΗΠΩ ΔΙΙἴΟΓΕΦ 
Ῥοδίετίοτες ἔετε δεπηρεΓ {πα πιοηίί Ίοοο ροδιῄδ5ο νείηδίίογες Ἠτι-- 
ᾖαδηιοάἱ οοπηρ]]α{ίοηςς, ΠἨίδαιιο πογας 5ιιας φἹρετβίταχί9θθ, Ἠ]πο 
[ποίιπα εδί, αἱ ευπάεπι εἴἶαπα (εχίιιη Ρ]εγάπιαπε τεπετεηέ, οὐ 
βηίετίογες δομο]αθία 8α 5ε]λοῇα αοεοπιιποάαδδεπξ; απάς Ροττο 

Ἰηέε]Ηρίέας, αιιῖά δἵέ, αιποά οοᾶΐσες 56[ο]ς οχογπα(1 πιπ]έας ]εοιῖ- 
965 δεινατ]ηΐ γαἰηδίας εἰ ΡοηΏα8, αι εκ α[ῖδ ε]ιδάσια ανὶ οοᾱ]- 
"εἴθις Ίαπη οναημϊδδεηζ, ΄Οαπηςπαπη ἱρίαν νἱεῖς ποππιι]]ῖ5 ]αῦο-- 
ταπύ, Ὠαῖο {απι]]ία {οτε Ρτορτϊῖ5, αἆ αιάς, αἱ Πτ, πονα εἰῖαπῃ ογγαία» 

ΜτατίοτιΠα δἱνο Ἱπουγία δἵνο ἴοπιεσίίαίο ασοεθδεταηῦ, πει μβηι 

“ἵαπιεη Πϊ Ηρτὶ, αἩοτ πι πιεπόα οπ]]οις [αοι]ε {ο]]εί, δρειπεπά!, 
οεἆ Ρροῦα5 ρτερατ]ς αἰ]ῖς απίεροπεπαϊ δυΠ{. Οιιοά νετο αἲθ]πεῖ εά 
εοὐ1σίπα θε]ιο]ῖῖς 1ηδίγασίοταπῃ οΊπῃ γε(ιδε]δδϊπηῖς ποδίῖσϊ5 οοςἱοἵδυθ 
ας ναιδῖοπ] μις οοΏδΕΠΦΙΠΙ, απὶ {8πιθη ΠΟΠ 1η υηήνοιδα {εχῖας οΟἩ- 
{οτιηαίίοηε, δεά 1π διηριυ]ῖ5 (απίΙΠ Ἰουῖς οοπερίου8 δὲ, Πο]ο5 
οοποθηίς ταιῖο εκ 18, 4ο πιοᾶο ἀῑκίπηιις, πηαηϊβεδία ]απι εεί. 
Οοάΐσες επῖπα, 1η αἶδιις ]εοξίομες Παιιά ραιισς εἀρεικισί νεῖυεία, 
έτη αἱ νείιιδεῖς {οδύρας ἵπ πιυ]15 ποπ 6οπδεη!Γθ ποῦ ΡοβδυΏξ. 
ϱ) Επταπί ἱδίίὴτ, αἱ ε οοᾶ]ςῖς ν. ο. οαπίαδριεῃδῖ5 πι δεᾗο]ίο- 
τπῃ οοὐΙοίθαδ «οπ5εήεα οορῖ Ῥο55ε ρυίουί, οαπίαυτὶρ]εῃεεπι ϱ 
βεἰιο]ῖῖ6 6566 Ἰπίετροϊαίμπι, ΘΟμὶ οἱο δίαιπυπέ, ἆοοθτε ἀεῦοτεπῖ, 

᾿Ἱεείίοιιες απΐσημε «εοΠΙΠΙΏες ποῇ αἰῑδί απ απι ἴπι 5ο]λο]]φ ο), πές 



τν ΡΕΗΟΙΕάΟΜΕΝΑ 

ααπάς ϱπππη οκ Ἰήθος 5ε]ο]ίῖς ἵπ οαμίαυτϊρίµδοτη ἱπππίριαια 
Ρόΐμ96ο. ́  Θιοἆ ἆοπες ]ηδς ατσπιεηιῖς ανἰποείατ, θδμίδηείαπι 
Ἰ8{1 οοπέγα Γαλ Πιετῖ 1ης πο ριάςῖ, 9ο]]]σοί, Ἠ1ι5 σεηετῖς Ιοοίῖ-- 
οπ6ς ο Ιμσῖς ναῖης!ῖς, οἳ εχ ρατίο οἰπι]ίμις οαηίαυν]ρ]εμαϊ, 861ο- 

Πογίπα εαοίοπδς Ἱπποξπίνσε. Οαίεταπι, οἱ να] πηαχίπιθ εχεπηρ](ς 
Ἰὰοποαίς, αὐοά νὶκ ΡΙ{ΕΙΠ, θβς Ῥοβδος, αὐπλ]χίαν 6596 νείιιςεφοί-- 

τηῖς Πορ οοάϊσῖριι Ἰδείίοπες ποπηπ]]α5, ο 5ομο]ῖς Ραΐτιπινα ο 
εοιηπιεηίαν]ῖς Ἱπνθοίας, Ραταπι πονῖ θυμδιά ε ἀϊδοθιπεπάας 8ε- 

πηῖηας Ιασίῖοηες Ἱπάᾳ ο55δί οχεροσίαπάπι. Ῥ]εταφαο επίπῃ, (1158 
6 9ο]λο]ήῖς 1 Ἰφίο Ἰμτον Ἰγγερδίδοε ροταρεμίατ, δις εοπιραταία 
οὐμέ, αΐ οτ]]οο Ρετ](ο [γαιιάϊ 655ε νὶκ Ροδδῖηί, Αίαπαε, πὲ ἀῑσαπι 

απο τες οί, αι {οί Ἰεοῖοπες ο δε]ο]ῖς ἵπ ἐοχίμπι Ἰηγεσίας 6586 
εἰαπηέαηέ, ΠηοἨ 1 ργαοῖριε αρυηῖ, πὲ 84οτο ἰοχίπί (οα]. Ρομπ] σπα 
ἱππιϊπαί πα] Γη.) ορείη {ογαηί, οπγεαίαςς, πε Ιδήμδιιοςί ΙΠίθυ-. 

Ρισίαπιεπεῖς (Γαοἷ]ο ἀϊρηοθοσπά!ς) ν]εθίαν; 5εὰ πιι]ίο τηβρίς Ἰλουι 
ἀϊ ναίιιςε]9δΊπιογΙπῃ οἳ ρτοριαηΕΙδδΙππογΙΠῃ οοάἵσιπα αοοτΙαίθηα 
Ἰαροίασίθηε, ϱγεραγίοδᾳ1θ Πργος οχίο]]αηπέ, ο τ 

14) Πεδρυίπιη» Ιαείίοιες οτίαςδ ΡΙΙπΙΙΠ 1Π Ιδονομανή]α, ας 
παρ]ρείπιο ἵπ απαςσηοδπαίαπη ΙΠΙΕ15, ας πετά στη 1η ο]αιαδα]ῖ5 οίίαπι 

αἴθιε ἵη Πιεάϊο οοπ{εχίι εἰατίίαίίθ ε.ηδα αἀθμηί, αποά εχ οτα(ῖο- 
η]8 56τ]ε φἡρρ]εμά μπα 656εΕ, τεδεσαηίηιιθ γα] ππυίδηί, αιοᾶ, 9ε- 

1αΠοίΠΙη αὐ απίεεεἀεπΏῖριας αιῖ εοηφειεΠΏβς, υικ. β41ἱ6 τεςίθ 

Πη(ε]Η1βῖ ρο55ο νἱάτείς. γοτιπι ἵῃ αρρ]ἰοαπάο Ίος οΏμοης | κ ήοπι 
{οτο εαμἠοπίριι ορι5 δέ, ας ἵη ]αάϊσαπα15 Ιθοβοπί θα, 6 ε]ιο]ήῖθ | 
εμα(ίς Ίοσυπι Παβρθηί, ΊΝαΠ1 ΠοΏ οπηῃΏες ]εοίῖοπες ἀἴφοτεραπίες | 1η 

᾿Ἱδσοπαμϊς ουνία εν οος]οῖαφί]σο ΠΑΡΠΟΦΙΠΑΓΗΠΗ ο. “Ῥτοριαίᾶ 

διηΐ, οδἆ πηι]ίαᾳ ος απιηπΙοσί δις οοχῖεῖρις Ἱπέερταπη εοηίθκέυπι 

εχἠρεπα ας, 1 Ιδοιοπατία (ταηδιετυηῖές πεφιε οοᾶρος. ναιωρεῖς-- 
αἰπιῖ, οἷο αδί Ἰαοιοπατίφ εοΏδοπιαΠέ, Ρτορῖετ 5ο] Ἠωπο 60Π86ΙΙ- 

δυπι Ρχο Ἰπίειρο]αῦς Παβετί ἀεῦεηί ; 5εὰ Ίοσο 4ποφπε Ιηνθείίραι- 
ἀίῑπι εδί, ΙΙΙΤΙΠΙ «δάδα αδιηί ριοδαδίσς, οὗ αβς Ἰεοιίο. αησα 

ῥηπτῖίαις ἵη απαρΡΠοΟδΙΙΔίε ογίᾶ 6558 φίαίπαέατ, 3Η ΝΕΓΟ Ίππο μμ. 

επ] Ὀ αἱ Ρορο]έ Πργατίοταπῃ Ἰηέθρτος εοάϊοες εχαταΠϊπια Ἰησορίοι 
ῴπα εΠΊπ Ἱπ απασποφπιαξῖς ΙΠπίΠο θΓβηέ ηθέθβςβτῖο 5υρρ]επάᾶ, 
εβάεπα, ἀἱροίο ΡοικρΙομιταή ἱηδοτν]εηίία, απ πιο 11η μύγα» 
γης 11 Ιηοηίοι νομ]το, εἵ αὐ Ἠ]6 (εχίιϊ σοπΏΙΠΙΟ Ἰη{θιβου! Ροίμε- 

{αμέ, ρΓδογη, οἳ αὐ [5 νους, αιύδης ΘΡΠΟΦΙΗΣ. Ἱποῖρῖε, ηο- 
ΥΠ (ποβιιο κεφάλαιον 5ο Πο ροτίοορα: Ἰπολοβιδέν ο 

15) Γαυμαηάα σηί νωύσίς, 6 αίμα Υειδίοο η συᾶςοΒ. μα 
οι ήν 



ΝΕΟΤΙΟ ΤΠ. Ινν 

Έτος Ἰηνεοία, Ἠαο τορυ]α οεγ{]δδίπηα ας ν6ΓΙΦΙΠ4, ΟΙ]Η5 Υείο τὰ- 
198/πηΙ5 δις οδί Ἱπ αθ]πιαπάϊς ϱτῶσοτάπα εοάιεαπα Ἰοο]οπίρας, 
Ῥεκείπιε οἶπι αὐπιδί δέ υἱτὶ ἀοοιὶ αἆ εἰεναιάαπι βάέπι πο 5ο]άπη 
σοάϊομπι ρταεο]αίΙπογαπῃ, 5εά πηπ]έοταπι εαπι αἰοτάπη, οί νείης- 
ταῖο εἰ ργςίαπίῖα πιαχῖπιο Ἰηδίσπῖαπι Ἡρτοταπα. Οιοϊοςοιπαθ 
επῖπα Ιεσίῖίοηεπι α ῥτεσατίοταπῃ Ἡοτογαπα Ἰθοῦίοπε ἀἰδεγεραπίεπα 
ἵηῃ εοάϊοε α]ἴαΙο ρταςο τερειδδεπί, ο ο] ]ατΐπα νειδίοΏε 60η- 
5οπατοῖ, Ἰαϊπῖσαιε οοάἵσεπα 1]απι αἰεραπί. 9εἆ οοΏδθι]δι] 50115, 

Ἠ]ςί αἰία αοσεἀαπί Ιπάϊοῖα, πεαιαςπαπα ατρυῖέ Ἱηετρο]Βίιοηεία ϱ 
Ἰαΐϊπα νετσίοπε {ασίαπι. Ἠετπῃ ΠοΙο Ἠῖο τερείοτο, 458 βεπι]θτις, 
Ἠ/οϊάϊιδ εἰ ΜΙε]ναε]ῖς αἱ ΙπΙαι185 ἴ]]ας φιιδρ]οῖοπες αππο]θηάας ΠΠο- 
πιθγιηέ, αιί αῶ Ίρ5ε αἲἲθὶ (ΞγΙπΠΗοΙ. οπ]θῖο. ἴοπι. Ἱ. Ρ. 110.) Ίαο 

4ςε το ἀἱδριίανί. ἆαπι εΠΊπι δα1ἱ5, Ρτο Ποδίτα Ὀτεν]ίαίο ποδίτοαε 
εοης!ῇο, Ἰ]αδίγα(ῖς 1 ή, ε οπῖρις Ἰεοξίο ἵπ 9 δρεείαία ζοπα εσ»α 
ποδοϊίης, Ρτοργθάϊ ]απι πιο ορονίεί αἆ ἀεε]αταπάππα 14, 0110 {6δ- 
ηιοπίογιήι ειιοζοτῖίας ροµϊκείππαπη πΙέαχ, Ἐδε αμίθπῃ Πάες {ε5- 
δις Παρεηάα, οἱ διηῖ ΠΟΠ 5ο]άπῃ 1άοποαῖ ϱἳ ρτᾶνθ», ν6ΓΙΠ εἴΙαῃι 

Ἱπίεγ 96 οοηςοπ{ἱεηίος. 
ο στανῖία» τενίυπη ]αάἹσαίις ραγεῖπι οχ 6ογυπι οοἰαίο, ρδΣΜΙΙη εχ 
115 ταριις. αιτα βάεια εἰ αιοιογταίθπη 1ροῖ οαποί]ατο Ροδδιηῦ. 
«Έα» ἴβ5ῖαπι ποῦ ηπίσθ πθς ργαοῖραε Ἰάϊραπάα εδέ ο πηοπηῦγα- 
ΠΕ ΓΙΤΗ γειυρίαίε; Ρροιιήέ επίπι 5εομ]ο ν. ϱ. ἀθοῖπῃπο ϱΙαΓίο ϱ ϱ0- 

αἀῑεε Ίοπβε απθϊαμἰδοῖπιο αρορταρΏιπι Πετῖ, αιιοά αχοπηρίαγ ΦΙΠΙ 
οχαςἰἰδείμιο γδρτασεηίαιοί; οἱ οοπίγα αεῖαπι φιήπέο /απῃ 5εοι[ου 
΄ᾳπο ϱ οοάϊεῖθι» Ἰοάϊε εαρεικάρις νὶχ υπι5 αι{ αἶτογ τε[εττῖ Ρο- 
(θιῖέ, Ῥταίετ ἑαχίαιη Ρεϊσο ια εί Εεπιπ πι εχιιοῦ ας, ἵπ α110 

]εσίοηθς Ἰαιά ο 1άΠΙ0Γ65 1η Ρυ πα ({ναγαπη Ισ 1η Ἱτγερφεγθηί. 

Τίαφπε (ἰθχίις Ἱρδῖας ροῖῖας Φάνη Πυταν οίας Ἱπάαρθηόα εδί. 
΄Ἠες νετο ]αάϊσαίαν ο οιεῦτο οοΏδθησιι ΟΙ α[ῑίς (οείί δι, (1η ρι]- 
πηΐς ουη νοτοϊοπῖρις εἰ ῬαΜγίριι5 ) 4ο απογίῃ ίαΐο πουῖς οοηφίαῖ, 

"εἰ ο εορία {α]πι Ιοσϊοηίη, α1ῑα, νο]αέ πΙιηπιὶ νοίσγθς, «Η8άαπΠα 
᾿φιιαςί αγηρῖπο αἰαίθπι δη 1η μου] εῖς απρῖιγῖς ρτοάμς. Τεπεάυιι 

 Ίαίπεῃ 65ί, ἀατὶ οοἀΐρε», 41οἵ1Π1 (οχέις ο νοιηνείς οἱ ποσοηεϊοσίριας 
μαι Ἱία εοπβαίας οδί, τἵ ΠΠοΧ Ἠε πιοχ ἴ] ρτῶναίθαης, 
"Οποά υβί πθα νεηῖ6, οαιίίοης ορ οδὲ, πο ϱ Ραιιοῖς Ιοσίϊοπίδα5, 

αἶνο {οτιυ]ῖο δἶγα εοπδι]ίο ἀεεοερίίς, ἆς {οῖῖις ἴοχίς Φίαίο }α41- 

οἴυπη {εταίαν. Οποά ροττο αἰΗῃεῖ αἆ ος γ65, Φ1ιά {εσίέδιις πια 
Ίογέτι α[εν: τί αιιοογἰαέεπη, τείειῖπιας πας {ΓδαεΠίΘΠΙ «Ἠπῃ 818 
Ῥν ουσία βάεί ἐοφβῖῦιις οΟΠΦΘΗΣΙΙΠΙ, οἱ ΙοσιίοπαιΏ παϊίνα δαα Ὀοηί- 
τοῖς σοππιεπάα πα οορίωη, 8εά ροβίεγίας Ίιου που {8 θ88 

οι, 1. ε 

| 



Ιχνὶ ΡΠΒΟΙΕΗΕαΟΜΕΝΑ 

εοαρ]επάπήι, ας ςἳ οοἆςχ, οθτίο αιοάαπι νἹοταπῃ ϱ6ΠεΤΕ Ρηδδίπι 
σοπιπιασυ]αίας, πηα]]μ9 ρ]απς δις αιοίοπίαθ. Ῥοτηῖί επῖπα τεκ- 
{15 οαρζετοςί ρταςίαμ{ἱδίπηας δί απἰα]κοίπχας, ἵῃ ]οεῖς ἵηρι]ῖς 
ο Ἰοε[ιοιιαγῖῖ5, ΙΠΊΠΊΟ δ{απῃ ε Ἰαέ]πα νετδῖίοπθ, Ιπίεγροίατ» πε(αθ 
{απιθη ΘαΙΠ οὗ οπβΗΤΏ ορρ]άο 5Ρογπετα ευη ]ἱσσί τοίππινε αὐ]ί- 
6/6. Ἠι]αδπιοάί εοἆεκ ηλ] να]αί ἵπ εο Ἱεείϊοπίιπι Ρ6Πετε, ᾳπσά 
Ἱπετρο]α(ἰοπ]ν δαδρίεῖο αθθ]ησ]έ Ίη οπίετῖ Ίπρεῃς Ώαβετε Ροίεκί 
Ροπά:», Οµαἵπ ρετηη]ής νατ Ροπετῖς νὶθῖ αἁπιοάσπα Ἱπαπαϊϊ 
Πυτὶ, ἁππιπιοάο Ῥα5ἱ9 {εχίιδ, αεί Ιπέετρο]αίογες ἀεριανατυηί, 
απθίαπα [Πδγ]έ εί Ῥοπα, Ιεεῖοηῖῦτι ερτερῖῖς εἴ ἵπ ρετραιεῖς «οά- 
οἴριι» ονῖῖς Ππίετόή αὐαπάαηί. Τα εοάες ρετ 5ε θμϊάεπη εί 
8ο οχίσιια αιῖ ἀἁπρία δα]έπι οδί αμοίοπ(α{1ς; αἰίαππεη, εἶ Ίες- 
1ο Ιηδ]ρηίτες δῖς Όοπα, εἶ α[ἴογαπῃ {εδίίαπι απΏαποτατα εί ρταν]- 
πα, (παπινίς Ρρ8ιεοταπι, δαῄτασ]α αοσεἀαηῖ, «οΠδεη(Ίεῃς Ἰ]Ης 6ο- 
ἀῑσῖς {οπιοπΙ η ρτο πυ]ο Ἠαβετ πευήαιαπη ἀερεί. ἩΜοημε- 
τιηί ρταίετεα ογ]]αῖ, πιασηϊ ρτᾶ αἱῖ5 πιοπηεηΗ 1π ]πάϊσαπάϊς Ίες- 
Π1οη]θι5 ε59ο οοάΐσας, α Ἠὐτατ]ο ρει]ίο εἴ ἀοεῖο ε Ώοπο αἴαιε νε- 
τδίο εχοπηρ]ανί Πἀε]ίατ ουταίε ας ἀΠϊρεηίοτ (ταηδδσΠρίον. δε 
Ῥιαεερίιπι Ίου ΠΟΠ δΊπε πι] Πρ]αϊ ομαΊοπε αἆ δα Ρροίΐεςί 
ἱταηδίεγη, ΊΝαιι Ριπιο, 6 4Μοπαπι οοᾷἶςς αἰῖι5 (ταηβδοτῖρίις οἳέ, 
ταγὶδδιης ααπάε δοἵπιής, 44η εκ Ἰπάο]ε αρορταρΗῖ. Ὠεἰῆάε 
νείηςίο Πνατίς αἲΙ Ροΐέυ]έ εκεπ]ρἰατ], εί ἵαππεπ οοτιπρίο. Ῥτα- 
ἵεγεα Πάο» Ηταν, 5 αὐϊάεπι ἆε εα δαΐῇς ποβῖς «οηδίοί, ΦΗΠΙΠΙΑΙΠ 

οπιμίωο ππετείυτ Ιααάεπα: γετάπι «οὖεςχ, πἴαέ ΠάεΙδεΊπιε, 5εἀ ϱ 
χαζαεη/ἶ αιί οοιγαρίο εχειηρ]ατί ἀεδοτρίέας, πυ]]ήας εδί ρτειῇ; ϱ 
ἑοπίτατίο αἀίεια θε εχαταίας α 5οἵνα, Ἰυκυτίαπ Ἰπρεμίο 51 
εἶηριι]ῖς ἵη Ἰουῖθ ΕΠηΙάη Ἱπάμ]ρεπίε ἐεχίαπηαιιθ Ῥτο ατγῖο πιι]- 
ταπίε, αιοίϊογ]ίαίεπι Ἰαβεί ποπ ρίαπε πυ]ααι. Ίναπ Ἠο]αδπιοςϊ 
10005, αὉ αιάαεμἰο Ἠμτανίο οοτταρίος, {αοΐϊε ἄρποδοες, οἱ αἱἱο5 
ἴεδίες, ριᾶδετΏη αηθΙΟΙογες, Ἱπ αιιχΙαπω αἀγοςε», αἴαιιε Ἰεοίῖο- 
1165 111 οοᾶ]οῖ ρεει]ατες α τε[ίφιτῖς, ασε ρ]αή 5 «ΟΙΗΠΙΙΠΕΡ θυηῖ, 
οεΊάπρας. ΄ Ομἱ1 πιαρηῖ οπιηίο Πονί ἀοὺοί {αἱΐ σοἀες, οἱ ὃς 66γ- 

Ώφ ΠιάΙοιῖς εο]ῖςὶ αποαί, {εχίαπι, ἵπ απθπι {οηγειατίας Ηυταγ]τιθ 
Ρια59ς{115 εδί, ΡΙΟΠΙαΠᾶ55Ε εκ αἀπιοάμπα ναίµφίο εἴ Όοπο εχείῃ- 
Ρίατ. Ταπάεπι πες Ἡ οοάἶσες ἹπάΙδοτιπη πα εἶπα οφ[ετίθ ΡΓΕΕΤΕΤΕΠ- 
4ἱ δυη{, αἱ α Ἠρτατίιο ἀοσίο ας ρεπῖίο, οτίπορταρ]ηῖα: ν. ο. τερι]- 
Ία5 Ῥεπο σα]ἱεηία εἰ ριανῖογᾶ παροράµατα φεμἰο επνεηία, εκαγηἰὶ 
ἀερτε]ιοπάμηίανγ. Γ)οεία8 ομίπη Πργαν]α8 πουος απΙάεπα ΕΓΓΟΓΕΣ ΏΟΙΗ 
{ασια αἀπηττεί; νεγιπα αάπα (εχίαπα τεάάετε ποἩ Ροίεδί, αὖαπα 

1η εχεπηρ]ατί διιο ἱηναμίί, ἵνα Ώοπίμα, ἶνα θίίαιι ἀερτανανπο, 



Ἱπνὶ οΕΟΤΙΟ ΠΠ. 

Ωσα ουπι ία δἷηέ, ογ]1οἳ οοςϊαῖθας αεσυταίε 5οΠΙρ(ῖ5 ρτῖη]ας Ρραι- 
{5 ἀε[ετεηίες, οὔβίεΓοδαο Ἠ1ρτον γατς Ηργαποταπ «ΡρΏα]πια1θιι5 
ἀείιτραίος αδρετηκηίοες, ἄθιιε 3 Υετο ἀεβαεσίιηί, ας εαΙΙοππι 
Ἑ]κονιαπανιπι αἀπ]ϊταίοτες, αἱ, ρε] ειγοτο, Ῥοπάπα {εχῖυηϊ 
εσςα αὐζηλαηξ, 1Π 419 οκειεπάο ἰγροίϊμείαπα πιπαιιαπα αῦ Τ8ΤΟ 
]αρδΗπῃ ε5δο αεεερετυΏί. Οομ/οταπί 15ο (οχίμια Αροσα]γρεεος 
εκ εἰίῖοπε Ε]κον]γίαπα πι {οχία Ἠ]ας Πρ Οοπιρ]ιίςης!, ορε- 
Τ4ΤΗΠ οδοΙ(αηί]α Ῥαδδῖηι ἀε[ογπηαίο, εί ἀἱδοαί, απαπίπα ΙπίθιδΙζ 

Ἰηίετ ἀντίγθαφον οὐταίε ἀεδοπρίωπη, οἱ (οχίαπῃ Ροπαγαπ1 1ος ΓΙΟΠΠὰ 
εορῖα ευπηπιεμάαυ]]οπ, ἨἈος απἰάεια ΙΠ εα [ιοργεδἱ ηο5 6556 ΡΤο- 
Πίεπιις, Ύὖ πα] Ἠρτο απ Πρτουπα σρποτὶ 5ο] οοπΠάΙξ, 5εά ϱε- 
πυ]ηϊ (εχίής ρατίϊοιίαδ, αρίσιπαε, οιῖσα αγία {αεσπι ργδ[εογεηίε 
ἀείοραπίας, Ἠ]ίτο αππρ]εσ[έγ. 

δαρεγθδί, πί 4ε {ο5ίίυπα οοηδεη δι ]αάἱοαιάο ποπηπ]]ά ΠἸοηεα- 
πηςδ. ῥῬδο]επί επῖπι πη]ῖ ΟΟΠΘΘΙΣΙΙΠΙ οοπ{Ιπάσθτο ΟΠ ΏΠΊΟΓΟ 

εοταΠῃ, απ εαπάσπα Ιεοίίοποπα εχηῖρεπί. Αι οοΠδεῃΏδ5, αῑς- 
τογίαίεπ] {οδίϊπιοηῖϊς εοΠσΙΙαης, ἶ ἀεπχατη τεριίατὶ ἀεθοί, ςἱ απι]- 

6 Ιπίει 5ο οοπδρ]γαΠί, Οἱ νογε το ἀϊνειδὶς Ιιαῦσνὶ ροδδυη(Ἡ. 1η 
νετο επάθιη {δδίεπῃ, Ἰ]οεί Ιαδία ρα] απα πηπίαίο, οεη{]65 11 506- 

παπα ργοάµσαΠης, Ίδαιις οαζ{6εΙῃ Φ6ΙΠΡΟΥ τορείαί, απάπιας απἱἆθια 
ἰεδίοπι δυί οοηδίαηίσπη, 56 ἂςᾳ έοµδθηδι {θδΗ η πηϊπῖπηο ϱ]ογ]ατί 
ῬοίθιΙπηΣς. Αίαιε οαἀεπι εδί (θδίϊαπῃ ταίῖο, αὐ1ρς5 1π το ογΗσα 
ππους. Όσα οεηίη εσίαπί ΕναηροΠογΙπὶ. οοάΐσεν ογ0ροῖ, ϱχ 
Ώπο οοάθιπαιε οοπαιηηΙ {οηπία ἀογ]ναίΙ, εαΏ](ε οὗ «α1158ΠΩ, (5ἱ 

Ρταρ]ήσα να, οπ]ϊδδῖοηες ρτορίετ Ποπιοροίε]ειίοἩ, ϱἱοδδεπ]αία ϱ 
πηβΙρῖπα απτορία, αἱ νοσαβι]ογΙπα. ΦΥΠΟΙΥΠΙΟΓΗΙΗ ρογπιπ{αξῖοηας 
εχοῖρία5,) 1π οπιηῖρας ραπο 5γ]]αυῖ ουπεϊηθηίος{. ἨΠοταπῃ «01 - 

φυπαπ[Ιαἵῃ απῖ Ρτο «οΠδεηςι Το {δδίπι νεπώίατεῖ, 15 δεχεθηίο5 

ήν νήραία ναιδιοηί5 «οἀ1σε», νε]αΐ (οάεπα (εδίο5, Ιαοῖιοπεα 
΄ 

κα πίυς ᾳοποιῖς οοᾷϊσεδ, 1 απι- 
τες Ἠρος. ΠΠ], 88.ρ6 αρειταηί. ἨΝος 
με (πα κοππααε εροοῖθΒδ οοὔἵζοαπα αη- 
«« ἄᾳπογαπα, Ῥοπογαση, το ]{ογπη, 1η 
"ες ϱϱΏη5ΗΠ1 γορ]έ: να]οίνοτο ἀὐοογκίέαν 
κε εαείίαπι, απἲ ο {οπΐθ, ο Ρ πιά παπι, 
εαᾳ παπι ρτοχίππε αβειιπῖ, εἲ Ιπίου 86 
«ᾳπαπα Ἰοµσϊδδῖπαο ἁἰδίαηί, ἄἆεοφιθ 
κό 11Ο οοΏδοησα επ ἵπατα Ἱοκσμοτα 
5 οπεοπάυη{. Έοπρο]ὰὶ “4ρραγαί. ογέ. 
Ε.Τ. 5 ὅρ, ο09. 9). 

ο ᾖ 5 0βίετνα σοάισυνα, αὶ οἴξετὶ- 
ου δεσι 5 ϱομ5ίαπΏπορο ἃο 

ἕέπα Ί]α ν]ο]ηῖο φοπιρᾶ δυπέ, παῖπας 
εενα]αῖ, οϊαπηςῖ ἵη οιηπεπα Ἑάγοραπι 
«οἱ αἰέτα Γαον]έ ἀϊδδεπαϊπαία. Το- 
είππ σεηας ἀοουταρηίοτάτη, εχ αῖ- 
“Ρας ναία; Ιεείοπες οοΙσαπίιν οἵ 
6 ἀεοιάαπίατ, ἵπ ἆπας αααδὶῖ παΙΟΠΕδ 
«ε ἀῑδίταλ]έατ, Αδιαβεαπι ει Αἱοα- 
««παΒπι. ἨΙςΙ {8 Ῥαμσα οδβεηί οκ- 
66 οπαρ]ατῖᾶ, στο σα νεϊιδία εκ Αῄῆσα, 
(ποῦήπα οχοε]επί]απα γυ]ρ5 Απὶᾶ- 
««Πσαπι 8οἱο Ώύπαείο Ίοπσε νιηοῖέ, 
« αἰϊᾳπαπίο Ρὶα9 η] Ηοθιοί οοἆσιιὰ 
««ρ]ατα]εοία.”. Βεπρ δια ἰδίᾳ. Ῥ. ΤΝ. 
ΠυΠΑ, 4. δ 91. 
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[χν]]] ΡΒΟΙΕΕΟΜΕΝΑ 

ΙΙ 18Π1 οοΏβΓΠΙΑΠί68, ΘΠΊΠΊΕΓαΤ6. Ροβδεί. [ιτ απίεια σα νετοῖο 
ΡΟ υπ]6ο ἰβηίμπα {εοίο Ἰαβοίατ, ἱπρυ]α νοτο δ]αθάεπι εχεπήρ]α- 
τί 6ο ἁμηίαχαί οοηφί]ίο αχσυιηέας, τί αἱ εταεπάαιη ρεἰπαὔναΠν 
Ἰνυ]ας ΓΓαησ]αΜἱομίς. Ιθοίίομεπη αάῑῑιιφ Ρραϊεαί: Ἱία 4ε ρτοοῖς αό- 
46; σοάϊαῖρας,. ρτορὶοτῖς οορπα({οπῖθ. νἱησι]ο Ππίες 5ε οοπ]απείίς, 
1άεπῃ να]εί. ΄Ίέθυμε οπΏηες; 4Ι1ογ1Ω. ἰεδπιοπίο ἵπ οι] (εκίις ο8- 
οτἱ πάπας, ἵη εἱαδοςς δια» τἱέο ἀἱερεοσί ἀεῦεηί, . Τπ. οἱαφοίρις οἱι- 
επ) ἀϊκοτϊππιπαηά1ς 4ο οτάϊπαηάϊς, ταί{ο Ροζκείσαμπονἁμνεωλαι τεδε 
γατίαγπῃ δαστί {εχίως τεεθηφΙομίη. ο 

ΕΊατες απ]φμ]έας αχ]σεο εἰ αάἨιιο Ἱπ. οδών, δω 
εἰ Ραίτμπι αἱ]εραιϊοπῖριφ υβογεςθο {οχίης Νονί Τεου. γεεεπαίοηέο, 
ταΙγαπα γ]άευίέασ πειηϊη, ου ηοῃ ρποταί, Ἰπ ρετηιη]ή5 αιείογατα 
εἴῖαπι ΡτοίαπογΙτη οΠα ῥγθΘΟΟΓΙΙΠΙ (πα Ἰαήποταπι Ηρτῖς, θἳ πια» 
δοπῖρῖς οἳ εζ1εῖς, Ἰάεπα ο ἀοσβφεϊπηῖς οε]εἷαῖς ἁπιάπα οὐφειναίσπη, 
Ίπππιο εοάεπη, 45ο ηον υνππατ, νοεαῦι]ο Ἰπάϊσαίυπα 966, . Τίπο- 
εδ, ἀϊδεετε οωρ]εηῖο», αιδά Ἰπεειοϊε Ιπίοτ ρἱγες ε]ιιδάστι Ηρτέτε- 
εεΠείοΏς», τοραπι», τέ εἀϊτίοπεπΏ Νονί Γεδίαπιεπί{. Εγηοπιίσαπι 
ΡΙΊπιαπι σοπεταπίέ οὕπα Οοπιρ]αεπεί, θα{, οἳ πἰπαὶς Ίου ππολεσέωπα 
νάεαίατ, εχεπρ]άιηνα ροκίπ]είτ Περειοτίρις εείσια οευ]]ς θα:ΐ5 
οοπδρίουιπι, σοπιροτεηῖ 'Αροσαἱγροεος. οἀ[ῖοπεπα͵ Βεηρε]ίαπαπι 
επι Εεενιτίαπα οἵνε Οιτοθ]]ααπα αὐι Μαφίιτιεμιαπᾶ.” Θμί ἴτεό 
αμ8ίµοσνο. ε]αδάεπι Ιμεῖ τεοξηοῖοηθα, Ἰπίθτ 96 πιοκ' οομΕΙΘΠ{ες 
ΙΠΟΧ. ἀῑδειάεηίες, ἀρείάεταί, δνοϊναί γετοϊοπίς Ἰειετῖς Τεεῖ;- ερ” 
ἐμασιπίαν]τα]ίς εἀισπεν Οοππρ]αίεηδεπη, Αἰάϊῑπαπη,: Ποπιᾶπαιη εί 
(να ῦίαπαπι, απί, οἱ Ίνα; Ργεβίο πο 5ἱηῖ, αἀθαί Πογπεπιαριπί 5ρ6- 
οἴππεπ δεσωπώωπι επετοἠαζοπµπι οτἰἵσατωπι ἴπ υετδίαπεπι Πω 
ὑπέεγργείωπα,, Παυπία, 1776. υὐἵ 9γ!ορει Ιεεοππα: γανἱαηήαμι 
οκ ἰθιίς οἀἱμοπίδης, ογπορίίσα (αυπ]α εκλήὑίεαπε, Ἰηνομίθι.. Οµἰ- 
δο νατ]αγήπη (εχίας Νονί Έεει. τοσεπδίοΏπτη, ἀθβοιοπίους ἀσοι:-- 
ΙΠΕΩ{ΙΦ δα{ῖφ νείιισῖ αο {εδμποπ]ϊ, ἡήφίοτῖοε ἀεε]ατατὶ πεφυῖῖ, 

Ὥος Πα]α5 1ουἳ οδί, οοπ]εσίιῖς ἀε[εσίιιη 1Ππῃ φαγοίτε. ΄ Ἐκίίσεε 
«Ι{6ΙΙ Ἰποιηῖο φα]εἶπα ἵογι]ο 5οσπ]ο ἀῑας ]ά1η τεςθηδίοπε», ο εο[ἶα- 
Ἴομοα Ἰοεοσαια Νονί Τεεί. αὐ ΟµΙβεπε ρτᾶεε Ιαπάαίοσαπα επ -α]- 
Ἱεραίϊοπίδιις Τοτγεα]]αιαῖς οἳ ΟΥρν]απῖςἶς πα [εδίατη Β{. ας επῖτα 
ΦΓΕΡΟΙΤΗ {εχίΙ ροπιΠῖ, [οΐο 51ο Παυίέα. μΠῄνθγςοσμ6 οοἱοτε αὶ- 

οΙδΙΠ} αὖ 6ο, (1ο Οµίρεμος, οἳ απίς Ίο Ίππι Ό]επιεης αἶεκ- 
απάνηης, υδατρανίε, {6 (οχίαφ οπν ϱεοιιοῖς Ειαοο]αηῖς, 
νογσὶοπῖ» ]α111λο» απίοΠή ογοηγηΙαοθ Πτι εί (π ΕναηρεΙο. Μαϊ- 
Ἠιαί) ναιἴσαπο Ὦ. απ ριήδοίηο, πεο ποῦ οοάἱθί μις 1. 18.69.1198. 
24, 191. 107. ας γειδἰοπίδις αΏ]άϊοι εἲ 5γτᾶ Πϊετοδο]γπ θα, 

ΕΣ. Έστε τσ Ὦν 

5 ας Ἡτ σα ἕ. ᾿ ο-ὖ ο 9. ο 



ΕΟΤΙΟ.ΙΠ. Ἰκῖκ 

Λἰσ εαιπ: Ἐναηρε]ίοίαπι οδάϊοίδις Ο1, 89. 102, 106 εἰ (1π Ροδῖτε- 
πιῖς Μαίτ]α οαρϊεῖνας, Ματεο, ],ισᾶ εί οα"πε) ναίϊοαπο Β, Υετ- 
εἰοηίδιις εορίΐσα, (πιρπιρΏίασα ρυία,) αἰλιορίσα, αγηιεηῖσα» ΥΤᾶ 
ΡΙήοχεπίαπα, εἴ βἱ]οσαἱοπί ιν Εικαυή, Αιαπας, ΟΥ. θἷεχ. 
ΙΦϊάοτῖ Ρο]αθ. αἱἰογάππαιθ οοπείπειε 5ο]εῖ. Ῥοδέετίοτείι ΏΊπς ἴαχ- 
ἴαπι, 4πθίΠ ροςί Οἰεπιεπίετη οί Οιἱρεπείη Αἰοχαπά]πὶ ας σγρ- 
041. Ροιϊδείπιαπη αάΠίραθγαπέ ας ἀῑδεπηϊπαταπέ, ΠοΠ ἰπσοπιϊπούθ 
αἰεπαπαγύπεπε ἀῑκοεῖς, Αἰιου, Ἱπάε α Τοανι][αμϊ {ΕΠΙΡΟΓΕ  8ὐ 
ΑΠΙ5, Πα]ῖς, (ᾳα]]] α]ίδαυε οσοἱἀεπίαρ1ς αευτραίας5, Παιά Ἰπόρ- 
τ6 οροἰάεηέα [9 ποπιΙΠ6 | Ιηδίρη]τῖ Ροΐει]ζ, α παπι άσπι Ιη(Γα Πή6β ἵπῃ- 

Ρεηῖῖ οεεἰἀεηία] πδμΊ(μαπι 9ο εοπΏμασείς, αἲϊ ϱ δγγαῦ ἨεΓοδοΙγ- 
πηϊταπο ας δαμἱἀΐσα νετςϊοπῖθ 6ΟΠΦΘΗΦΗ, αβΠΙ(ΗΦΗ1 ηοῃ Ρειρείιο 
αἲ Γγεηιθηίε ἴαππθη, ᾳπίὰο αρρατος. ΄ ΑΌ πίχαπε Πας ΨθΕδΠῖο- 
πο απθϊᾳιἠδοίπια ἵη Ἐναηρε[ής, 4ο ααίρις οο](ς Ἰιία Ιοφαὸ8, ἀῑβίετε 
ακίη οοἁϊεῖς Α., πιοχ οἶπι αἰοκαπάν]ῃίδ, πιοχ ομππ οσσειἀσητα] δις, 

πηοα ουπῃ α{τίδᾳις θἵπηυ] οοηςθηΜἴΘΗ5, 56ἆ ρ6τέώρε δἴίαϊα αἲ τίς» 
αἳς ἀῑδεοπαπς, εί ραυ]]ο ρνορίας αά ἰοχίμπῃ ποδίταΙη νυΙθατεΠα 
Βοσεάθῃ». Ἠπσίο εοάϊεί εσρπαῦὶ υπό οοᾶΐσες ΕΕ(ΗΣ5, 6ά-οοπις 
Ρ]ατῖρις Ιεοιιοπῖρις απίοίβαθ ἀε[οτπιαῖ, εἴ να]σανί ἴοχίαί ππυ]ίο 
αµαπι Α ρτορίπαιίοτες φυηίς- :Ηϊ οπιἠος (ΑΕΕ(«ΗΡ) ἵπ Έναπρε- 
19 οµπΏ 19 {ετε Ῥαΐτίθις (ᾳπαπίαπα οκ Ἱπιρεγίεσῖῖς Ποτιπῃ οο]]ὰ- 
Ποπίρας. οο]]]ροτο Πςεί;) οοπθεπᾶσε νιἀεπτας, αι; 8δει]ο: απατίο 
εχαιπίθ αιἰπίοφιε ας 5εχίο ἵπι ἀταρεῖᾷ, Αδὶα ἸΏΙηοτε εί ρτον]ηςῖῖς 
ν]οϊπῖς Ποταείε, βίαια Ώαρο τεσεηκίο, 4 παπα ζοπδαπἐϊποροὐίαπαπε 
Ἠϊπο ποπαῖπατε Ἠσερίέ, ἵη ρα(σατεΏαίμοσηδίαηΙποροΗίαΠο Ρροί15- 
ΑΊπιυπῃ ρτοραραία ας Ρεν Ἠργαν]ος: ΠπΠΠΠιΕΓσθ Ἀείποερς Ίοηρε Ἰ8- 
τεφιθ ἀῑδεπη]ησία,. εἰ 1η ο]ανοηίσαπι εἴῖαπα ναιείόπαιι (εη]ης ἴ8- 
ππεη οοᾶ]σες Ἱραῖ Ἱπίει 5ε Ἠαιιά τατο ἀῑβδεπιπηί,) (Γαηδίιδα, Νυ]Η. 
Ἱαταπα τεσξΠδἰοΠπῃ «Ί/γίασα υετοῖο, ρτοιί αυἱάεπῃ Γγρὶς εχέιιδα εοῖ. 

-Ιπ]]]8, νεγιπη πες ΙΙΙ Ργουςς ἀἰςθιπη]]]ς θδί. Ίπ πιυ]]ς λώνή, 
ομπῃ αἰαχαπάτίπα τΤ6οθηδΙοηθ, 1Π Ρ]υπῖδα8 οππῃ οοςἰἀθεηία]1, 1Π ηοῃ- 
ην] οίίαπν επ οοηδαηἰαορο]ίαμα, Ἱία ἔ8ππση, αἱ ασ η Ἠαης. 
Ῥοφύετῖοιίρας) ἀεπιυπη 5ερυ]ὶ Ἰηνοσία διηῖ, Ῥ]εταῃις τερια]εῖ.. 
Ἠ]νετεϊς «προ Μειωρογίρμς εἆ ϱι 6ος εοάϊαρς Ρ]άπς ἀΐγεγθος 1ΐ6-. 
ΣυπαἹέογπταφιο τεεορηϊ(θ 69586 νιάείμτἜ. Ῥγτίασα γοιδίοηΙ ΟἨηή- 

τα Βιάκταά μου ΡοϊεβἑοσάἸοιπαποῃ- Ἠ)γοά στεοοος τοβοίαπα. Ἐκ Ῥος βε- 
πα]]οσαϊη Ἰαήπογατα οχεπιρ]ο, αἱ ρῖδ-  πογθ οδὲ Ὀχίχίαπις οοᾶςεα Ἰείπας, οιιὶ. 
οαπη υἠάθηι νεγδῖοπε., αἆ οοσἰάεη- ΊΏοπ Τάτο ἃ στα οο]α[]ηῖς εἰ νοζμςεῖος- 
ἴα]εηι ΤΕΟΘΗΦΙΟΠΕΤΗ. βοοοπαπιοάβέδηι, Όαδ Ἰα118 οπαΏ]θα8 5ο1118 ἀῑδοράϊς, ες 
σερχεκέπίφηΐ, δεᾷ Ῥὰδδίτι οὐ /πή]ουθς 1π ϱτῶςοτηπη ρατίες ἐτοησ]έ, 



Ικκ ΡΕΟΙΕάΟΜΕΝΑ 
δοδέοποῖ Ἠναπρε]ΙογΙ!η (αοχίς 6ο Παιιά οδί αὑδ]πι]]ς, αποά Ἠ]ς α1πο-. 
ᾳ:1ε ϱ ἀῑνειεὶς ταοθηκιοπί μας α[η πιά τταχῖο..  Νοπηπ]ία αἀναῖκίέ εκ 
οοσϊἀεπία]1 τεσθηδίοηε, Ρίτα οκ αἰοκαπάτίπα, ρ]αίπια ο οοἩβίαι-- 
ἠποροΠίαπα, δε απ]αἶογο Π]α εἰ 5ογΙοιΊρις Ἰπέογρο]α Ποπ βιΙ 
ποπάπι ἀο[ογπιαία: ο]ά5 οοπηπιϊκ Ποπ ταΓΙοΠΘΙΙ ἵπ 6ο ρτος]-- 
Ρυε Ρροδίίαπα Εμῇδδε δΗ5ΡΙ6ΟΥ, αοά ΟἨτγδοβίοπαΙς οοιΏρ]Ητες οοἩ- 

ευ) αοτίς αὐΐ, δἳ πιανὶ5, εοπαρ]]ανοτῖέ απϊοτίογατη Ἰπίογρτθίπη οοΠ]-- 
ΠηεΠ{ΩΓΙΟ5, ΏΟΠ πΠὶ οἸάεπ]ίθ, δε νατ]ῖ οί Ἰπίει δε ἀἰδετεραμί]- 
Ρις (οχέίρις αἀαρίαίος.. Οεοίθταπι ποιηηϊ ΕΙΠΑ ΤΕΓΙΠΙ ρεγῖ(ο 

ποσοΙΙπῃ {αοεδδετο ροίετωηί ]εοίῖοηες Ιπ (ασ εἰ Πηεγργεϊα(]οπε 
Οηγδοδίοπι! ουν]ᾶ, απ ο πορ]ρεπίία Ἠυ]1ς νΙτὶ απί ε «οηδαεί- 
ἀϊπε 1ρδίις, (θχίαπα ρα1]ο Πυεγῖας εχοϊίαπα{ δεηδΙΠΊ πε αἰομηαάε 
δαῖ5 νετρῖς αχρτϊπιεηά!Ι, επαία φυηῖ.---Ρτορίοι εοάϊεςε» υπαπι εκ 
115 τοσεηδιοπίθιι νοίιδεῖ οχήυσηίος, οχίαπέ ποπηυ]1, «ποπ. 
(εχίις ε ἁπιαταπα (Π]άπηνθ τθεεΗΦΙΟΠΙΙΠΩ Ιεοϊοηπίθιι. εοηβαίως εδί 5 

ϱ 41ο ΡεΠεΓε δυπί {αρπιεηία οοάίοιπα ΡΩΤ, πιος ουπι αἰεχαπάτί- 

πῖδ πιοχ 6ΠΙ οσσϊιἀεπίαΠ ρα οοΏδοπαΏΙΙη. Αά Ἠαπο οἱαβδεπι 
Ῥοδεεηί είῖαπι τείοι! ΕοΓΦΙ{8Ώ, 41ος 5πρτα νε] αἰεχαπάτῖπ] νε] ος- 
οἰάεηία[ίθις, α ρατίο ροίϊοςῖ, αοσθΗδΙΙΙΩΙ5, οο]σεν 1. 15. 95. 
69. 106. 115. 124. 191. 157. οπτη νειειοπίρας αιλ]ορίσα, 8ΓΠΘ-- 
π]σα, 5αΏ]άΐσα, δγτα Ἠιετοδο]γαπϊίαπα, εί ρΙ]οχεπίαΠα πιατρίηε. 
Ἱπ Ἠ15 εΠῖπι οπιπῖρι5 αἰεχαπάτίπο Ιεοῦοπες αἀπιϊχίαι απί οοςῖ-- 

ἀεηία]]ρας, εἰ νἱοϊδῖα. Φιηίέ νετο εὔαπη οοᾶϊσεν ποηπυ1, Ἱπ' 
ααϊρας οοηρζαηΠπορομίαπα αυ]άεπα ]εσίίοπθς, δί ΠῖνεγξαΠη ἴθχ- 

ἴτι οοΏΓογΠΙΚΠΟΠΕΙΠ δρεείες, τερηαηί, αἀδρειςῖς (απποῃ ρἱητίρα5. 
ραμοϊοσίΌισνε Ιεσιοηῖῦιις οἵνα αἰεκαπάγ]ηϊς 5ἶνα οσσιἀεηία νε 
απο Ρρεγῖπεπέ οοῖσςς, ο ϱυερατΙογιιπα ΏΠΙΘΥΟ αχἰιπεπά1, Ιἱσεῖ ΠΟΙΙ. 
εαάεπι οπηπες αιοτογϊϊαίο ρο]]οπίος: ΚΜ. 10. 11. 17. 22. 28. 
26. 40. ο7. 61. 05. 64. 72. 91.108. 127. 145. 209. 229. μμ 
εἴ Εναιισο]ἱςίατία 16. 19. 24. 96. ’ 

τς αιίοπα Ιδία, αι 4ο ἀϊνειδατΙπῃ τευθηδΙΟΠΠΗ. αν 
ἀῑχίωιαδ, αἆ ὥ5ήπιαηάας Ιοοίῖοπες νε] υΠὶ τεοεηδιοπί ρτορτῖας νο 
Ῥ]ατίδς «ΟΠΙΙΠΙΠΕΝ (115 (ταηδ[εταπίτ, παιᾶ Ἱπυβῖ]ε νιἀείαν 4ε 
πΟοΠΠΙΙ]115, α1ῑδ αἆ Ιδίαιῃ ο8ΙΙ5άΠΙ ρεγ πεί, 1εείοτεΠΙ ΠΠΟΠΘΙΘ., 
9). Οπςοιις αδείάιια ουεειναίίοπε οορηϊέαπα ρειδρδσίππαιτε Ἰα-- 
Όειε ἀεδεί, απϊθις τεὺιι5 τοεοηδίο «αιε εαίετῖς οἶνε ριαοίεί 
Ίνα ἀείδιΙοΥ δις. Οοεεϊἀεπία]ϊς ν. ο. 86εινατο 5ο]εί Ιεοίῖοπθς ρε- 
ἠιήπας ἀωτίογς», 8 θ1 62039 πηρα Γα1οης αρῃουγομίθς, πευταϊζαηίες, 
εο]ῴσᾳς, «ποορ]οΏαθ, ϱἩἱρρο φπῶ οπηπθς πηίπης οβεπάετοῃί |εο» 



ΕΟΤΙΟ ΤΠ. ]χχὶ 

΄.τοχες οσρ]ἀεηία]εςδ; α)εχαπάτίπα γετο τοσεηδῖο, 18ο ΠΊαΙ1ς σταοῖς 
αιγίρης πιο]οσία 0596 Ροδοομέ, ου]ίατε ας Ἱταπιπίαγο φἰιιάοί. Οοεῖ- 
ἀεηία]]5 τεεςηδῖο Ἱπίοτρτεϊαπηει{ϊ5, Ῥοτϊρηταδίνας, αἀατανηθηεῖς 

ππάεεππαπε εοπαπἰφίεῖς, εἰ νοσαυτ]ογυπ] δοπέοπΕ/αΓΙπΊ(αο (χαπς- 
Ῥοφί{1οπίβας δεηςΙΙπῃ οἰαγίοίθίη ππΙημςαιις Πππροά(έαπα τεδάστε 60- 
παίατ; αἰεχαπάτίπα Υ6το Ρηταδος ας νοσπυα]α Ρος 4ΠαΠα 561- 

 ΦΗΠΙ Π]αδίτατα απηϊ(ϊίαν, Οοσἱάεπία]!ς γουθηφῖο Ἰθείίοπες απ]άθῖπ 
Δπηδῖ ρ]εηίογθς εί γειβοδίοιος, Ιέεπιατιε 5αρρ]ειπεπία ϱ Ἰοεῖς ρα- 
τα]]ε]ῖ5 ρείτία; νεγάαπι οπΜΕΙέ εἴ]απα Ἱπτετάντη, μα δεηίαεπ(]απα 
οὐδευταιῃ τοάἆετε, αιῖ οοηίεχίιϊ α]]θνε Ἰοοῖ γερασπατο ν]άεῃ- 

εως» ἵα ααἶρις οπ]ηίθις οαδίΙου 6556 5ο]εί αἰοεχαπάτίπα. Ύετρο, 

"ρταπιπηαίίσαπη ορῖς αἰεχαπάτίηι5 66ἨΟΣ, Ἰηίθγρτείεπι οςοϊἀσηία- 
1. Ἰπμίετρτείῖ5 αιί6Ιη ργονΙπεῖαπῃ Ὠ]ς 8.ρθ ραΐἵ5 Ιη{ε[οἴίετ α- 
μηϊη]δίτανΊ{, οί πηπ]ίο ο παπῃ [α5 οταί Πορης (εκίπι (τασίαν]ές 

αἲ αραςἰίαῖῖς (αππει ]αμάᾳ Πδίταπάας5 ΠΟΠ δδί. Ἠαιαά τατο 6Πῖπι 

ν. ο, Ιπ τοδαγτθο(]οπῖς Ὦ)οπιϊηΙ Ἠϊδίοτια ἀπΠοιυ]ίαίες οἱ ἐναντιοφα- 

νείας διΏο]{έεοῖέ, Ύπας εοπιπιεηίαίοτες ρ]θηίαας, Ιαίοπίεπι 50 Ἰοί- 
Ῥα αΠΡΙΙΕΠΠ Ποπ απἰπιαἀνεγίεηίες, δἵοσο ρεᾷο {γαπδίνεταηέ, ποδῖτα 

΄γετο αίας ἆεππαπ ουταίῖις εχρεηα]ίι---ἴπ Πὶδ απ πιοάο αβρί- 
Τημ5 οΠΙΠΙΡΗ5, οοηδίαπ]ηποροΠίαπα τεςεθηδΙο οΆπῃ α]εχαπάτίπα {8- 

ο6Γε δοἱθί, 6ο (πηίΙΙη 8Ώ Ίας ἀἴνειδα, αποά ογτοϊσπιῖ δἴάΙοδΙος 
β4]ιο εδί, Ρ]ατες ἵη (δχίάπι ϱ]ο5θας αἀηϊείῖξ, οὲ Ιθοίῖοῃθς ραδδίπι 
αἀπιῖδοεί νε] οοσοἹἀεῃία]ες αὖ αἰοχαπάγ]η]ς ἀῑδδοπαπίθς, νεἰ εοηῇᾶ- 
{5 εκ αεχαπάτίπῖς εί οσεοἰάσηίαλρς.---Ηυ]α5 ρεπογῖ οὔδεινα- 
Ώουες ἵπ Ῥεοπιία Παῦεγε ἀεῦρεί, αϊ {είπα Ρτο ]εείῖοπε ᾳπααμο 

αἱαίογαπη αιιοίογΙ{αίεΙη ἀΙ]ιάϊσατε οπρίί. Έτο ἀῑνεισῖς επίπῃ ]ες- 
ΠοπΙΠ ϱ6ηποτῖριις ἀϊνειδπῃ εδί τοοεηκὶοηῖ5 οΙ]150 16 ΠΙΟΠΙΘΗ{ΙΠΙ: 
Τη θἱῑο σεπετε οσσ]ἀεηία]Ι5 τεσςηδίο, ΙΠ ἁἱῖο αἰοχαιιάτίηα ρ]ας ροη- 

- ἀενῖν Ἰαροί, 
ϐ) Νυ]]α τεσθιςίο {1 οοᾶῖσς π]]ο ]α1ή 5αροιςίῖίε τερειΙ(ιΙΓ Πηί8- 

"πηϊπαία, οα]ῖς ρηϊπηϊέας Πιεταῦ. Ἐο (επροςῖς Ιηίετνα]]ο, αοά 1Π- 
ἴ6υ τθαςεΠδΙοΠΙΠῃ ΟΗ1ρ]Πε5 εί «οάἱομί Ἀοάϊα εκίαπΏαπι παία]ες 1ῃ- 
ἐθγορδοῖέ, δἱηρυ]ῖ οοάἶσος τασθηδΙοΠΙΠι οπηπίαπι πηπ]Ε]ζαγίαπη Γαεγθ 
οοτιαρί. Οαἱ]ρεί Πρτατ]ας Ιῃ 8ΡοΡταΡΠΟ 919 εκαταµάο 5ρΠα]- 
πηαία αιισάαπι οοπιπηϊς]έ Ἱττερσεταπί ο πιατρῖης νε αΠηάε πουᾶ 
Ἱπίειρτεϊαπιεηία, β]ο55, αἀθίαπιεπία, περΗρεης εί [εδίίπαηθ 

"βοτῖρα ποπηυ]]α Ῥβδδίπη οπηϊδ]ές αἰίετις τουθηρίοηῖ5 Ἰθοίῖοπες Ἱ]- 
Ἰαΐα: υηί Ἰη αἱίετῖας {αιη]]]α Ἠῃγος, οίς. ἸΙίαφιυε απἰηίο εί δεχία 

.δεου]ο οοἀϊσθ τεςεμδΙοπίδ ν, 6, αἰεχαπάτΙπᾶ ΠΟΠ Ῥοΐειαηί ΏΟἨ 



Ιχχιὶ ΡΝΟΕΒΕΣάΟΜΕΝΑ 

ἀϊπεττε πιμ]ῖς ]οεῖν α {αχίῖι αἰεχαπἁτῖιο ΡΙηᾶνο, ο μα9 (είς 

εοει]ο ἱπαιηίο βιεγαί. ΌιΙπι ν6το Πυ] Ηδη ος] ἑοὐγαρίίοηες πο”. 
Ώσπαπῃ εοάἶεες ε]αδάεπι τεεθηφ]οηῖ5 οΠΏες Ἰηναφεηη{, φ6ἆ οἵηριι- 
Ιο5 {απίιπι ἀθίουππασίηϊ, Ραΐεί Ώηοή δο]Ηπη, ΑΏδΟΠΒΠΙ ο ου 

τα{1ΟΠεΊῃ, αλ υ]ῖα ἵπ ππο οοάἵεε τερετία γθοθησ]οπί άθαιὶ μμ] -- 

γειςς αἰιτίοιιηΐ, 9ο Ἱη{ε]Ιρῖτιατ είῖαπῃ, αλα 

ε) ρειιαρπὶ ΠΙιοΠηΘΗΙ{ 6556, ιί Παίῖνα γοσηοϊοπ]ς 6 ου] ιθ(θ Ἰοο-- 
Πο Ἱπάαρείατ, . Οοπιραταμά! φε]]εεί δαπί οοάϊσες, Ῥαΐτεν εἳ νευ-, 
δἱοΏο8 οΠΊΏςς ϱαΠάθΙη ΤοσθηδΙοπεΠη εχμἠροπίες, εί ε Ιεοοπίυς ἵπ. 
Ἱρ5ῖς οὐγ]]6 φεἡσεπάα εδί σα, 4 παπι αἱ νοιτιδογες {ερίες εί Ιπίθιμα. 
Ροη]ἑαἴίς Ἰπάϊοία ργα νε]]ᾳμῖ οοπιπιοπάαηί. Α]εχαπάνίπῷ ααἰάεπι: 
γουθης]οηῖ ]θοίῖοιιος Ρηντ ἵη Εναηρο]ᾗς {ασ]]ὶ ΡΙγυπηιε ηθ-. 
φοΐίο οτααπίας, αὐὶ «οἀΐοες (1, οἱ (ἵπ Ματεο, Ίμασα ας ἆοβΠπς). 
Β «οΠδομᾶμί, ρυῶδεγίτη, οἳ ΟΙεπιεπθ νεὶ ΟΤΙρεπες, «υπ εορίσα. 
Υειδίοµε, αἰὔημε αἰεχαπάτίπί πεοεάαητ.. Ῥαπ]]ο αἰήοῖ Ππάαρ]η]ν. 
τος ϱδί, παίίναπι οοςϊάεηία]ϊ5 τεοεηδ]οπῖ5 Ι66ΙΙΟΠΕΗΙ ἀἱρηοδέςτε 
φοπίαιη Ρα1εῖοτος οκ Ίνας [απηϊ]ία φαρευκιιηί {εδίας γατικίῖ, Πάθπῃ-, 
απς τπαρῖς οοιταρ1. ὉὈὶ εΓρο οἑσϊἀεπία]ες Ιπίεγ 8 ἀῑδδιάειυί, οκ. 

Ἱητεγηϊς Ῥοΐἱδδίπ]απη ογ]τετῃς, Ύ Παπ ο μ]απ]ρις Ιεεί]οπίθτιδ Ῥτο 
πηθίῖνα Παρεπάα οἳέ, ]πάϊσατι ἀεθεί. Έμα νετο ῥρτηᾶγα {1958 

εομποδεῖἔαγ 1η τεεεμεῖοης απαφμς, ες Τερεης]ου] Ἠηῖς, ϱοπετα(ήπα 

ρεσίαία, (πρυϊέασ, περ]εεῖς αμῑς Ἰεοοπίρι5 1 πρηηυ]]ος φουΐ-, 
ἐ65 τεοεηςῖοηῖς ε]ιιδάοιη Ἰηγεοίῖ, ν 

ἆ) Απίεαιαπι ἀΦεβηϊτ Ροβδῖί, αιμα. ο ο ΡΙπήδης ..... 
βεπυῖηα 8ἳτ, ἀἱερίοἴθινάιπα θ5ί, α ᾳπαιπηαπι τεσθεηδίοΏειη αιιθενῖφ. 

τε[ετοηάα οἳῦ; ηέο (ΦπΙΗ5 ρυοθαῖραε, αιιοῖ οοά]σε ος δρ6Γ-. 
φ{]έες Τη ]εοίῖοπε αἴ]αμα οοΠςεπβαΠ{, δε 1ὰ ρο(Ιδι μπι ΙΠάβΡαΘ. 
οέάρτημ, αιιοῦ γουσησίοπος νοίΏκια ρε μη] (ης ΙεςῖοπεΠι ἤ]απι Ὠα- 
Ῥιεν]ηί. ΘΟιοίαιιοί εηῖπι αἆ εαπάεπι ταυςΏδΙΟΠΘΙΠΗ Ρεγήῃοπέ (ε5- 
(65 {Πίου 5ε οοηφεη{ίοηίος, Ργο ἀπίσο Ἠαδονὶ ἀερεμί. Όσα Ιρῖειτ 
νοπῖτο Ῥοΐεςί, ιέ ἀῑῑο Ίγεδνε «οά]σες ἑαηίαμάσηι, να]οθηῖ, αμαηέπη 

911 οεηέπη. Αἰῑ επῖπι τεοεηδίοµες νείηδία ἵπ ραμοῖς ἀυπίαχας. 

εοκἱεῖθις αρειςίέο θυΠί, θ]ίσ Ιππμπιογος οεουρασμηί 10ος. πηὰ» 
ΠὩικοΓ]ρίο5. ΤΠ οεριἀεπίαμθιας ρτονΙης5 Ρορί απασίπῃ, εἴ 1π 
“Ώβγρίο Ροσί 5οχίυπη δεομ]απῃ ϱεγραιοί ακφογὶρΗ φυηέ οοἀϊοςς. 
μιας! ; : οοπ{τᾶ Υετο ἵπ οοΠείαΠ(Ιπορο]ίαπο ραπἰατεμθία. πιοηΒοῖ 

ρτορο] ή]εἱρ]ίσαμαϊς Νονϊ Τεεί. εχεπηρ]αίρης α ἀεοίπηπα απ{ῃ- 
(τη πδαμα φ6ου]Πι ορεγαπι ἀθάοτιιπῖ ΙπάσβοςσαΠη, : όν ὧν ημοὶ 

. 

ε) Πωαρίῖο, | ἵπ ααα γαίηςίῷ τεοεῃεῖοπες οπποίας Ρή πιεις ϱΟΠΡΕΙ- | 



5ΕΟΤΙΟ ΠΠ]. Ικχηί 

δεταηί, Ιπάμδία νογα οσἳ, εὔαπηςί μα Ιοοίῖο αἷία ο παπηρ]ασίπιο5 
Ἰηνᾶδογίε εοά]εες 11Π1οΥΕ5. 
8) δὶ ποῦ η οαάσπι Ιέοίοηοε οπΊηες τεςθηςῖοπθς Ρηπηϊέης «οἩ- 
βθΗδεσυηπέ, εα ΡοίΙοΓ εί Ιεο[ίο, Ύπα νειαδήογαπα φαβγαρ]5 ΠΓηᾶ- 
ειπε, π]θῖ οὐφθεηέ, ας «πρτα (11. α.) ἆά 5Ἱπραίοταπα τοςθηδίοπ Πα 
Ἰησεηῖο ΠΙοΠΙΙΠΊΙ8. 
-ϱ) Ἑ εοποεπΏὰ τουθηδῖοηῖς αἱεχαιάτίης «η οσοιάεηία]ί Ηγπιῖς- 

ους. εο]σίέας, Ιοοῖῖοπεπα Πἴγί(ς «ΟΠΙΠΙΊΠΕΠΙ Ίοηρθ 655ε απίϊ- 
αήδδΙπαπα, ΙΠΙΠΊΟ, δἳ 1Πίογα Ιπιυ] Ὀοη]ίαία 5µα π](εαί, ϱΕΠΙΗΙΠΔΠΗ. 
ΒΙΠ νεγο Ἱα]αδπποάί Ἰθοίίο Ἱπέετηϊς ναν]αξῖ5 οπ(εγ ἀεσιέυϊ νὶ- 
ἀσαίας, Πογιπα ΠΙοΠΠεΠίΗΠΗ οπγαίίαν εχρεπάεπάπι οδὲ, πὲ αρρᾶ- 
τθαῖ, υέναπη εογαπ ἀε[εσῖῖς πια] Παρεαῖ ροπά115, 4π8Π1 6ΟΠΡΕΠ- 
“Πεης αἰεχαπάτίπα οί οεσϊἀρηία]ῖς τουθηφῖοπῖς ΤεδιηιοηϊαΠη. 
Ἠ) 8Ι αἰεχαπάτίπα τοσοθηδῖο΄ οΙΙΠ οοηδίαπ(ΙποροΠί8ηα ΟΟΏςΟΓ- 

ἀαί,΄ οεεϊἀεηία]Ι5 αιίοπι αὐ πίταφιε ἀῑδεοπαί, Ιπαυϊτεπάυπι εςί, 
πίτάπ οσσἰἀεηῖα]1ς Ιεσίῖο εχ 6ο δῖί ϱεΠεΤ6, Ίῃ 41ο Ἠαο τεεεηςῖο 
καρίας Ρεεσατο 5οἶθαί, δΙπππίαμε ἀΙρεπίεγ ροηπάεταιιάα ευηῖ 1η- 
Ίετηα νετ] νε] {αἱςί Ιπαϊοῖα. .. 

1) πλ] ταί]οηε ἀἰ]ιά]σαπάα ευπί Ἰεοίίοπες, ἵπ απϊθις οσοῖ- 
ἀεπία] τεεεηφίο ο οοηδίαπἰἰποροΠίαπα εοηίτα αἰεχαπάτίηθίη 
εοηδριταί. 
-Ί) δὶ τεοεηςίο αα]ρεί εχἡ]ρεί ΙθοίίοΏθηι 8 ΟΦΡΙΘΓΗΤΙΠΩ ΤΘΟΕΠ- 

δΙΟΠΙΙΠΗ Ἰεαιϊοπίὺτις ἀἰδετεραπίειο, πΘ(Ια(αΠΙ ΠΙΘ]ΟΣ ἰοδΙΠη δἵη- 
βυἱοταπ ΠΠΙΕΓΗ5, 56ἆ Ιπίεγηπα Ῥομ]ίαῖς ογἹτοτία ἀεβηϊαηί, οσ»- 
ηᾶπι οπεῖεγῖς ργα[ετεηάα φἷέ εοίῖο. Αιπρ]εείίηνας Ισίξασ ]εείίοπθιῃ 
Ἱπε]ρη]ίοι Ώοπαπ], ὐαηνῖς ΡαιιΟΙΦΘΙΠΙΟΓΙΠΙ {οδΏὔάπι θυ/ταρ]]ς δα [- 
Πηίαπη, ἀππιπιοάο οδίεπάἱ ροδοῖξ, ρτ]πιϊῖναιη 68πα 6956 Ιες(Ιοπθη}΄ 
τεεεης]οηῖς νεἰηδία ου]ΙδειπαΆς, πες οὐφῖοί γθυεηφίοπίδ 111115 5ἶτ- 
βυ]ατῖ οοπά!ῖο. (19. 4.) 

Ἐκροσίεῖς | 18Π1 156, αἆ αι ογ]οιι 1η ἠπάϊσαπάο (εεΠτπῃ οοἩ- 
8εηςΗ αἰτεπάετ Ιάείτοο ἀεῦαῖ, αῑα ἐθδίθς που απ ειπ φἰδιιηέ 58- 

οἩἳ {εχίις τεοεηκίοπεπι, [τρις νετρῖς αἀάοτα Ἰϊσθαί, αΠΙΠΙΙΠΙ 
΄ εἴαπι αἀνετίεπάμη 6586 αἆ 1]]ιιά {δείπι ἀῑφοιῖπιθη, «110 αῖ υηί 
"τί πιαπιδοπρ, αΏῖ νεγβδίοηΏπα α6ἴοτθς, αΏῖ Ῥπίπες. Ίοσυα Νουί 
Γον εκεϊ(αηϊθο. νώμήερ ο Ραγίες ἀε[εῖπητις εοάϊοἴ]νις. 

. οιωῤαάλι αιορ Ραιοἰκείχαῖς ἵαη- Ἠσίας, 1771. οἱ ἵη Οωγὶς ἵπ Πἰδέογίαι 
-Έππη α Πηπετε Ίος Ίοσο ροξα], ραμ]]ο ἐεφίωο Ερὶίοἴαγιαπ Ραμίπαγυπι ϱγῶςί, 

ο αιθετῖνς ἀεο]ατανί Ίπ Τἱκεργί, ἄο οὐ- :1επα, γύέᾷ 
-αἰοίόμε Εναπρεϊογι Ονἱρεπίωπίο, 



ἰχχὶν ΡΒΟΕΡΕΣσΟΜΕΝΑ 

πηαυηοοηϊρεῖ8, ηος {ασῖ]α ]εοίίοποπ1 φο]α νεδίοπιΠι οἱ Ῥαΐταπι Πάς. 
Ἠηἰίθηίεπι ρτοβαϊη5. Λίίαππεη Ἰαοιῖο να]ἀε Ροηα, η εοπιρ]απίρς 
νοτδίοηῖδα5 εί Ραίΐτίρις τεροτία, ἀπιηπιοᾶο οοὔΙεΙπῃ πομπ]]ογαπα 
ΥομΙδίογΗη εί Ιηδιρηϊάτη, αυαπίαπινίς ραΙοοΓΙΠ1, 60ΠδεΏδΙ ΠΤΠῃθ- 

θ1π, πδα πα παη δρεγπεηάα ε5ί, Ρρταδοτῖπ], δἱ οοά1εες Η11 ε ἀϊνει- 
θα ου απά1 δἵπί ταυεΠδΙοΠΙΡΗ15. « 

 Ταπάσπι οοπηπαοπιοταπάμπῃ 6956 66Π56Ο, οολήλαι ίωι ϱ 
ρατάῦις Ίοῦφε ἀῑρειπι]]]πι]ς 9556 εοπῄαίοθ. Αἰεκαπάπμης ν.ς, 

οοἀεα τεσσηδίοπεπη δε υἶ σαν αἰίοπη ἵπ Ἑνοπρε]]ς, αἰίαπῃ ἵπ Πρϊδίο- 
Ιἱ Ραυ]πῖς, αἰίαιη ἵπ Αοπόας Αροδίοίοτηπι εί οαίπο]εῖς ΕρϊδίοΙϊς. 
ὼἱς ναίϊοαητῖς οἴἴαίη 1η ρτῖογε Ἐναπρθεμϊ ΜαειαΙ ρατίε οΜΠ1 οεςῖ- 
ἀαπία]ίθιι {αεί ἵπ Ρροδίτεηιῖς αιίοπι Μαλαϊ «αριάρι, εἰ Ἰπ 
Ματεο,. πάσα αὖ άοβηης οππι αἰαεχαπάτίιπῖ οοποἰηϊ. Δά Ἠυ]ας- 
πηοᾷἱ οοάἱσθς παϊχίος οπἱεΐέοις ἴπ ]ηάϊσππάο (θδπᾶ σοΏ5θΏδι όν 
Αἰίεμάετε ἀερεῖ. 

«ΕΟΤΙΟ 1ν. - . 

ΜΕΤΗΟΡΟΣΙΝ ΑΡΟΗΒΝΑΝΡΟ τεκτύ ΑΡΗΙΡΙΤΑ 

ΡΕΣΟΒΙΡΙΤΙΟΕ. 

Νε Πμεσίογεν ἀπδὶί Ἡάτειομέ, πίτα Ιοσ[ίο α.ρη1ς, ἵη ἐοχέα ἃ πηθ 
εχΗδίία, δἱέ νι]σο τεεερία απί αὖ Ἠδο ἀῑδοι ερα!5, αἴαιια Ὀγεγ]δα]- 
πια εί ο... Τ8Ι1οΠθ εἰσηίβοαγεπι, αιαδαμη Ιροιίοπος. εἰ 
βεπιῖπας νε] ππαρῖς ΠΙΙΠΙδνε Ριουαρ]]ος 6556 Ο6ΗδΕΓΕΙΙ, 1Π αου- 

πηαηάα ηονα ἴεχίμς δαοΓῖ Τ6ΟΕΠΦΙΟΠΕ Ιοσ]ῦας πιθ αἀφιγ]ηχὶ 56 ]6ιι- 
δις: 

1) Τεχίς τεοορέας (ἱ6 ποιηρθ 11θίη να μιας οφίείομος ΓουθΙίΟ- 
τος, Ε]δευιίαηα., ]μαικάσπίαπα, οἵο. δεφπμπέας, «Ἡ1θΠῃ οἴἶθια 
Ὑ)ειείεπῖιι5 ταρείΙ1{;) Γ[απάαπιεπ1 Ιοσο ΡοπαΝ, 

2) ἵπ Ἆου αἰοφαῖά πωπίαίΗΣ, τοἱἰρῖο8ο Ἱπάϊσείας, 
ϐ) Τεχίις τεεερίις {οία5, ᾳποαά δἱησα]α νογβα εἸηρι]ασαε ϱγ]α- 

μας, εχ]ρεαίΓ όλης ατασίθτθ; «4σθ νετο πιπίαπάα ἵπ εο 
γιάεπίατ, αιί οἱριῖν, νετρῖ (οχίας τεεερΏῖ αἀρίοίῖς, Ππάϊοεπίασς 
από Ἰεςξῖο τεορία, 5ἱ οπιηίηο ϱ {οσίι εἰπιπαπάο οἳέ, οχμίρθᾶ- 

μώ. | 
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Ὅ ταν 1 πηατρίηο Ἱπίανϊοτϊ, Πςάσπι εγρῖς, απάρας ηῖνθισα {θχέις 
. αετῖες οκοιιδᾶ οί. (ΙπίετίογεΠῃ πιαΥρίπεΏι αρρε]]αιηις απ]σφαῖάἆ 
Ὢ Ἱπεετ]ασεί ἆπαδιις Ππεο]ῖ Ιηΐου θχέαπη ἱρδάπι αίη με ]]α5 ποίας 
'πρετίοτες, απια. Ιεοϊίοππα {ατταρίπεπα επι ἴεδίῖοας ρτο Ιεείίοπα 

ᾳπαφιε αἰδίΠ{.) 
4) Ομεφιῖά ἵπ Ἰοσιπα τεσερία Ἱεοβ]οπῖς δα ,δίϊέαϊτατ, εἶνθ ἵπ {ρδαπη 

τν τεχίππη α ποΡῖς τεοϊρίαίατ, 5ἵνθ 1Π παχρίπε Ἱη{οειοτ] εκ ιρεαίυς, 

ο πηποπίθας ἐνρῖς εχοάατας. 
15) ΝΗ πιπίείιτ ο εοη]δείαγα, Πῖ] 8Ίπο ἴοδείτπη, πεπηρα εοάϊσοιπι, 
“«νδιδΙοηιπη, Ῥαΐαπα, ααείοτίαίθ. 

16) Οππι Ίεειίοπος α τεορρεῖς ἀῑσοτεραηίας αἶϊα Ρίαπο ρτο ρεπιῖ- 
 πῖν Ἠαροπάαε, αἰία ποη ρ]απε πἰάεπα οετία, αἰίαπιεη τεζερίϊς 

 απί Φᾳπα]ες απί 9Ἡρραγθς, αἰῖαε νεο πηῖπας Ρτοῦηβί]ες αιαπινίς 

ΏΟΠ δρειπεηάα», δἷηί: ἀϊνειὶ ΠΙ ρτοραυ]Πίατῖς ρταςιις ἀϊδαποίε 

Ἰπ φιθηΙΠβοθητΓ. 

Ἰ) Οἶτεα εα ασ οπηϊέεπάα εἴ ε ἰεχία ε]ἰείειάα νἰἀεπίττ, 96- 
-'"ααεπίία ουδεινεπ{”. 

3) Οι εεγβδίπο (ηοδίτο φο]]]οσί ]άϊσιο, 5α]νο πια]ῖου Ρετῖ- 

το τοναπα ατρί(οταπι,) ρυτία δυμΐ, αΏδαιο ἀπὺίο τεεοηάα, 
οιπ]έίαπίαγ 1Π {εχία αίᾳε τε]οαπίατ 1Π ΠιαγσΙηθΙη Ιηίθγίο- 

πο ας. ἶπ θεχία νετο 1η ]οεΠ1 εοΓάπά βυγτοβοῦς δΙρηπη Ἡ, 

ο Ἰάεπιααα αἵρηυια 1π ΠΙαΓΘΙΠΕ Ιηίει]οη γετρὶ εχαιςίοτα(ίς 

ριαβραίυΓ. 

: ϐ) ους Ργοραρί]έου ααΙάεπῃ, ποῃιιο ἵααιεῃ «ετίο, ἀε]επάα δΗη{, 
αλ τειηεαμέαν η {εχία, ΡιΏχο δίρπο --- 

[Νου] ΄ “πρίαας Ἰπάϊσαί, αἆ αποξ νοςβρι]α 5ε5ε οχίθπάαί 
ο νὶδ αἴσπο εἱρπϊῃεαίίο ουε]ί αιέ αφιεγὶςοί απ ]οιηηϊφοῖ, αιέ 
«ο απ Πέθτι] Ια11π58, 4σξ α Πίεταιη ρατα]]εἶαπῃ ἵπ ποῖῖς 

εὐ]εραῖ.] 
ὰ 9) 5 αιιο(οτ]ίαίε5, απ ἀε]εινῖ αἰ]αιιῖά ἠθλιδής, ΠΙΠΙΙ5 δ1ηί θιιΠ]- 

ο οἰθηίθς, νειρα, οταν ἀε]επάα, τοπεαπίιι ἵπ {εχκία, α- 

Ί Ρϊεία ποία --- 

ϐ) Ου αἆ {οχι τεεερίυπ] αἀάεηάα νἰἀεπέας, Ῥεγρεταπι ἵπ «ο 
 οπηῖδδα, Ἰηδεγαπίι! υεχίυ], φεἆ εγρῖς παϊποπύις, 6ί ΡΙθΠηΐ55ο 

΄.Αἴσπο ῇ; ααί «Ἡ- από -ἰ- » αποτάπα ΡΥΙΠΥΠΙ ΦΙΙΩΠΩΠΠΗ, δεοιιάπι 
ΠΙΠΟΤΕΠΗ, Τεγθίη Ἱπβπχάπι ρταραΡ]Πέαξῖς σταάαπι Ἱππι] 6, 
ϐ) Οἶνεα εα8 [εχίας φαοτῖ επιεπἀαίίοπες, φιῶ; βαπί πηιίαπ{ο νοι- 
ρυπα απ νεινα οπαἆαπι 1η αἰτιιά αἰίανε, φεᾳπθπίία οὐδειγοπίι: 



ον ΡΠΟΙ ΕΟΟΜΕΝΑ 

8) δἱ Ἱεσοίιο α τεεερία ἀϊδετεραπς Ἱπάυδίε (πὸ5/γὸ, ααοά εαρίιε 
ἀἰεσιιάιπα οδῖ, Ἰάϊεῖο,) φεηπῖπα φἵε, τοοῖρίαίασ Ίη ἴθχίπι 

.: δοᾷ πηϊποτί οἰατασίοτο 6Χρίθ8δᾶ, 8Ώδαιε 1ο δἵρπο; Ιεοτῖα 
νοτο Παείεμας τεοερία αβ]εσείιγ ἵη πιατρίπεπι Ἱπίειίοτεπι 
γρῖς πια]οτίθτις 11 εχοιάἀεπάα, αὔδαιε π]]αποία. 

) 151 ρτο ἀε[βειάεπάα Ιεοίῖοπε, εοἷο ο {εχία εἰπη]παία,: πει 
. ροδεῖηί αιο(ογ]ίωζος 4η α0λ βρεςίοθᾶ, 564 πειί]απαπι θυ/{- 
Πεϊεηῖες: τοοθρία, Ιπ ΠΙαΓΡΙΠΘΠΙ αήρφνν μα ννρν 
ποῖα 02 2 ο] 

ϱ) ]μεοίῖο τεεερία, επί αἰ]α φᾳάραγαίας, αιί αι ο]. Ῥοκίρονί | 
ἔασ, αι νοτο Ρίο ἹπάυΡ]ε δρητία Παρετὶ πεφις πηβηραῖ 1 Ἱ 
ἰοχία, αἀροβῖῖο δίρηο ὦ» Ἰπίεσίογ πΊατρο οἸιατβοίετο τωῖπς 
Αἰδίοϊ ΙεοίΙοπείη, 41η τερερῖαν ὈΜΡΗΗΗΝΗ αμί ριαίρν 
«θαάεπῃ ποία Ω2 ΣΗραίαπη. τι, 

ἆ) Ἱμασιίο δροοῖοδα. δες παῖηι ΠΓπ]α α Γοσερία. .-.- ν 
ΠαρθαίιΙιτ 1η πιαρ]ηρ Ἱπίετιοτ],. πωϊποΙ εἰατασίοτε, ύω. | 

5ἱσηο οὐ, αποά αἱρηιπι εἴἶαπι γεοερί ριΦβρεπάπη εσύ 
τοχία, | (άμεσφιφ ες οί στη 

10). Νοϊαδί]ς 1ηέεγραπο({οη]φ Ελῤῥν νι μωήβοοιαν | 1η (ρχίμ ης 
ία. γιά, Μαι. ὃ, ὃ. 4, 7. 24. ὃ, 19. άΦἠΑαδίςκ 

11). γευθίου]ί συ] ηδαιε ἠηήήυπι πια]αδομ]α η κώμη” μανεν Ῥτορτί 
αμ{6ίη ποπηίηα αΏδηιρ Πηθ)ήδευ]α ΠΗίεΓα, παρόν 9ρ 4η 

(μπι εχογάία τεάἁαπίιτ ἀμρία. τνμ ο) οἱ ο) 

12) Τεχίις εσεµάκίυν εοη{/Ώμυδ, πες ραριέ  μοάφμο - νουρ]σι. 
Ία5 αμΐδαμε α πονᾶ Ἱποῖρίαϊ πει; 5εἆ ΑΜΡΜΙΝΑ 1π οἵᾶα κ ε8 

Ρίέμπι εὐ νεικ]σα]ογάπι παπιεχῖ, η ον , 

19) Ὀμίουπαιε ἱποῖρίέ πια]ος ρετ]οορᾶ» λα δα «ποτα - | 
14). Ρατεηίμεσος, αδὶ ορ γἰάἀείης αἀ αθήνα ϱ επο, - 

Ἱπάϊσεπίων ἱρηὶς() | ρε Ἡρτ- 
15) ],εεοπαπι εεο]οεθθίεαγΠΏ φοι. κών νν. η εος]ε 
Ετα σα αδυγρα(οχηπῃ Ἱπλία ποίεηίις δἱρ]8. Ιω εοτηηἰπὶ ευ νο» 
1 μρηο 1 κ. 5 5 αμ ἂν ε τῷ 3 ) χε) τη ς τι 

: ἵ ; ' -- μα] των 

ο σω καὶ « μες 
2) ο κ. οσα 

ο 1 νοσας α) στα ᾿ 

Ν᾿ .- 3 «, τε 

21. ιν] νθτο 4 



“μπιτ .ν. κανα] 

Γ ολο αι ΓΔΕΟΤΙΟ σι 

188 πεπυς ΡΟΘΞΤΕΕΙΟΠ Ηπτς ΕΡΙΤΙΟ Α ΕΕΙΟΚΕ ΕΡΙΕΓ- 

ος μυ ρμ ΗΟΤΕΕΑΑΤ Ίνρισατύδ: 
ίσες ον ο. 

1Α) Τν 1 τεκτυ, 
ο τν 1). Όπηπειη ἀεάί ορεγάπα, τι ἐεχίτις [μα ξίοΥ ] πι ωώνό ο ν ομὰ 

Ρεΐογα εἀἰποηε υπ] οχΙἠυιήςδεπι. Ῥἰαίρις ηαπο κακία ]ς αᾱ- 
Ἱ ο 4λτα, εαθ1ε «οιτῖσθειε Ροΐθταπη, «1168 

αείιας νε] Ππίασία τε](υίδεειη γε] πηῖπας αρία πηεάε]α 54Πατθ 

"Ἠεπίαδδεπι. Νοηπα]]ας Ιοσείοιες, «σε Οἱ Ια 1 πιαγρίπο 1ΠίεΓΙοΓ6Θ 

'Πηθοσπῦ τερορί(α, Ίάπι, ρ]αίαπα {εδαπα απισιοτῖ(αίθ οοπβπηθίαδ, 
π Τοχίμαι. γεεθρί; 5εἆ οσηίτα οεἰἶαπι α]ία», αιΙθις Ἱη (εχία ο]ῖπα 
ο η ΕΠΙ αβοίρηαδδεπι, ηιῃς, {δδίΐρας΄ παρθς ρνούοῖς η] πονῖ 

ριακίαϊ αΠετεΠΙῦΗ», ἵῃ παγρίηεπι αππαπάανΙ, Ριαίσογεα, ΕΠΙΕΠ- 
' ἀανῖ Ίαπι Παιιά ραυσα ν. 6. ἵπ αγι]σαλς, νοςαΡιΙ]ογΙΠΙ ἱγοπδροςί- 

Ἰαἱοαῖρας, εί αῑδ Π]υ8 ρεμεινῖθ ππιΜ15, 915, ἱροίε π]μη]ς Ίενες, 

᾿πίεμας περ]θχίδειι, Τοπίαις  ἀθ. παα]έαγαπη ΙεοΙοΠΙΠΩ ΡτεΏο 
"ρθι]]ο αΗτετ, ια απία υἱρἰηεῖ Πο αΏΠοςδ, ]αἱσαηδ, 86ρε οἱθ]ῖς 
1 {οὐε]ο νο] αφίεγῖεο γε] Ιεπιηίφζο). ἀαρ]ίσατῖς ποίανἰ νοσαυιι]α, η] 
| 9 οἰπιρ]ίσες οἰίπι ἀρροδιήδδδιη, οἱ νἱοϊφοῖτη ;. Ιεοίσπεσηιθ απίθ- 

Ίος  ἴηια Ραρίηα ἀε[ίοδοεηίθς 1π {αγαρίηθ, Ἠ1ηο 1. ΙηΑΓΘΙΠΕΙΗΝ 
πίεγίοτεπα ενεχ]. Ἐπίεου νεγο, ΕΧΒΠΛΙΠΕ Ἱτεγαίο ραμείοτα, α1ιδὲ 11 
τεκία εουήρεπάα τοδέατθῃί; Ὅηο νεροήςοο, 4πΠ1 Ίρδο, ειιπι αἆ ρᾶ- 
ΣΦΗΔΔΗΝ ον ΔΗλ δΔΜεἱδηοΊα Πιο Ἀόθίηβοναπι, οχἰςἠπιαβδεπη ειι]ιι5 

υτεί «8158 Ροβίΐα Ρτο[θεείο Ώου ΓΗ1ἱ 1Π 6ο, αέοᾷ ΒΘΡΕΙΠΒΙΘΓ μα αήή 
49 οβοιτοπήε, δοὰ Ίπ ος ροξις, αοὰ 18πα οἶαι 1η οοηςάεμάο 
οχι οοπλαΠάϊςα ο Ιοσιοπίοας οπιηία, ο1σς 1 πίταπησιιθ Ρα τῖεηι 

ἀῑοί Ροδδεπί, δεάιι]ο εχρεπάϊδοεπ, 1ηουίπμε )ια]οίπι Πδάεπα αἲ- 

'ἑαπηρογᾶδδεη τεριυ]]5 οτ]1οῖδ, ας νογας 6595ε Ἱοάϊομιπι Ρει5ιᾶςιι5 
΄δμπι. ΊΝες ἰεσίε, Πηίρεί ἀεπηιιπι ϱ ὑἱρ]Ιοί]ιεσοαγωπι Ιαϊτευτῖς Ρτο- 
[ππαοΓ, πιπ]ία Ιππονριιάϊ πεοθβἙΙαίΘΠη η ῖ Ἱπροδιετυπί. Οἱ 

ΠΩ 1η{6γ 1ρ5ο8 Ρυρίαπ{Ίογεθ εμπί, ν. ο. ΒΤ. 124. 181. 157. 
2058. 229. 2955. εἴ νειοῖοπες εαι]άϊσα ας δγτίασα Ἠίεγοβδο]γηΙίαπα, 
οοποἰηιπίέ τε οµππ ΑΟΡΙ, οπειῖαο, Ύιιο ριαῖρις θεομίι» 
ΕΤΑΙΩΣ ὮἩΠΠετορα Ἀυἴειη βτερατίογα) Ἠβρογαπη (α1ρᾶ 4 ΔΡΗΥΙ 



Ἰκχνὴϊ ΡπΟΕΗΡΕΟΜΕΝΑ 

Ρετιηπ] 15 πονῖς αἀνεηῖς, ο Ἠπδεία, Η]Ἱεραπία, Πα]ία εί Λιρίσία σε 
Τογναίῖπῃ αάοίῖδ, παρου αἀαποῖα, οἷε,. ΡΕΓΙΠΟΝΕΤΕ πἹθ ΏηΟΠ ἀερυ]έ 
πέ ααπῖά τοίγασίατοπα. Θαρτα εμῖπὰ ρτοίεςδδής 1811 ΦΗΠΗ, ροεγ]πάθ 
τη] μῖ ν]άρη, αίταπι Ἠα]α5 {αγ[αγῖς οοά]σες δεχαρῖπία 8η 86χςρ 

Ιαυζεπίαγ ρτο εσίῖοπε, ἀεδιιιία εί πια]οταπα νε(αδοταπιφμε {68 
Όαση «αβταρ]]ς, οὲ Ἱη{θγηϊ5 νογ! εσ](θγῇ]5. , . 

2) ἵπ ριονί αἀιῖοηπο ΠοΠΠΙΠ(παπῃ, αἱ Τ,εσίοτίρας Παά1εῖσ 
απαπίάπα Πετὶ ροδδεί πιαχῖπιε ΠυετΙπη τε πετείη, ἀιῑας Ἰοείίοηςε 
{το το παἷος σἱππι] ΤΠ {οχέα εχηϊρα], ἀπαῦις τεριαδεπίαίας Ἠτιθο- 
15, απατάπ] α]ίογα αἰ{ετῖ εταί 5αρεπιροφίία, Οππῃ νεο Ἠαπς τα 
Ώοπεπα, περοίθ Ἰηδομίαπι, ποηπ]]19 ἀϊδρ]ίοετε νΙάετεπι, Ίαπι αΏ 66]. 
αὐςιποπά πι 6556 ραϊανΙ. Ἀεαιε {αιπεν πῖπας Πεγαπι οί [ες 
τοτίυτις, 510 α{ϊ )αά]οῖο ες ΙοεΙοπεΙη, απ Ροΐίοτ 1ρ8ῖ5 νιἀεριίατ 
5ἶνε ἵηπ {εχίῃ θἶνα ἵη Ιπατρῖπε εχίεῖ, ΡΓΦ{ΕΙΙΘ. 

9) Νε {αχίας π]πιῖς οπιςίας νιάαγείαν κἱρ]ῖς πηῖηας πεσεδδαγ]!ε 
πηοδίγοα ια ο Ιτ]οπῖς πδαπι 41Π εἴ]]οτεπι πιο]εκίῖογεπινε τοάάεπή μις] 
εας (απι Ἰπ {εχία «παπα 1η πατρίηε Ἰπίέενῖογε οηη[δὶ, 45 ἴη μεν « 
ο1]οηθ 6ο οοης!]1ο αἆλΙρασταπα, αἱ ἀῑδιιποῖας ἀεείατατοίη, οοάεΠ: 

Ίοεο ἀϊνειςα αἀάἰταπχεηπία 1π «ἴνειδας Ἱγτερδίδδε ΥΘΟΘΗΦΙΟΜΘ5. ΌΈ1 
θα, αἴιε 4θ ταςεηδίοπΠ ἀῑδογίπ]]πα δαρτα ἀἱσραίαν], τθείς ρετοἙ 
ρῖί, αυθατο Ιδίο αἱρ]αγαπα αἀππ]π]σι]ο {αοῖ]ε ἀϊρποδεεί, αά απαπι- 

ΏᾶΠῃ ταςθεβδΙοΠοίπ αάῑίαππεπέιπα ααοάαιε το[εγεπάαπη 5ἳξ. 
4). ΠητειςΠπεοπεπι δεηζεπίαταπα πηυ]5 ]οεῖδ εογγοχὶ, ε{ 56» 

Ρί15, α παπα Ἰπ ῥριοτο εἀΙήοπε [αοῦιπα [πεταί, πἀρΙείο αδίετῖδοί 
Ι,εείοιες αἀιποπι1, ἀῑνειςὶς πιοάῖς (αεκίππ ρο8εε Ἱπίοτριπβί. 

ὅ) Όρετατυπῃ ερλα]ηαία, ετεβγο ἵπ Ρπῖοτο εἀϊῆοπα οὐνία, 56-- 
ἆπ]ο εοτταχ!, εί πε ηονα ἑοπηπητετεηίατ, απαπία ροτιή ἀῑῃρειία. 
πά]πέις είαπι αὖ απηϊοῖς ἀοοξῖς, «ανογα θιαάπὶ. Θ8ΡρεΓαΓθ΄ αΙθΊΠῃ 
πι] 1 αἰτοσῖίετ 6556 Ῥθοσαίιππ,. Ῥαπεογάπα ειγαίογΙπα, αμ οϐ 
βευνατε τα!Ηῖ Ποιήέ, ἹπάΙου]ιη αἆ οα]σριη νο]απι]π]ς αἀ]ᾳοῖ, οπι]φεῖς 
ἵαπιθη ]ον:ο]πιῖς ρμα]ηιαίθας, απ Ἡθ ἱπιροηή ἠφοατη φαί άεη 
ΤΙΤΟΠΕΠΙ 1π Ἱεροπάο τεπιοτατ! ροδδυηΐ, μα μω, εί ασε: 

ασυίὶ «ππῃ οτανὶ οοπιπηηία(1ο. ο ο. 

ϐ) Οαπι Ἱεσίσοπαπι ϱος]αθίαςίΙοσΙΙΩ Πη]ία ἂς Τ6ΓΠΙΙΠΟΘ ποβθέ 

ἀεῦεαί, αἱ Ιπίεγροϊα[ῖομες ε Ιεεϊοπατ]ῖς Ιπ εοᾶϊσες ἴοχίτιφ ρετρθ 
τή] πομη]]ο5 Ἰηνεσίας Ιπνεδραις νι]{, Ώας ἆε το, πο ες Ποπ] Π]θε 
α]]α]ὰ ἆεθεδςε ν]ἀαγοίι, [μεείοτες πιοπεΠάος΄655ε οθηδι, 5δοιι{ 
ΡοίἰβεῖπΙπ Ιεεβοπάπη Ιπάϊῑεες εα]οπῖ Μαιμαωῖαπα αἀ]οσίον 

Όσις αυίαπι δµπι δἱρ]] [ ], ουπα ραγεηί]εςεος δῖσπίς () Ἰαιά «οἱ 



δΕΟΤΙΟ Υ. Γκχὶὰ 

'. ιπάσπά!ϊ. ΤΓεποπάιιπῃ ν6γο Θεέ, ΠΟΠΠΙΙΙΙΟΓΙΠΙ ΠαΡΠΟΦΙΛΩίΗΠΙ {εγ- 
) ππίηος «νειδ]ιπιοάς {]ς5ο ἀαβη]ίος, ποπ δοἶαπ] {π Ιεο]οπαν]ς ἁἷ- 
{ νοτοῖς, «να: ἴν οοηδέπθηάἰς Ιεςξίομάπη Ιπ]Ε19 δὲ βηίῦας 5αρο 1ηέος 
[9 ἀἰδογεραπί, ναΓΙΠ1 εἴϊῖαπῃ Ῥγο ΞΕΠΙΡΟΤΙΠΙ {εδίογπη, μἱρις εα» 
΄ἀεπι ροεορα ρια]εσευαίιν, ἀῑδοτίπιίης, :Νοπηυ]]α οπίπα απα- 
ρηοδιπαία, 48 {εγ ἀμαΐεινε αιοϊαπηὶς τοςΙ(αραπέυς, 41ο {επαροτε 

θηριυςΙοΙ 5, 3ο Ἰαΐῑις ρτογορα{ῖς Ππηϊεῖρτας φο]εραπί εἰγουιπηδετ]- 
Ἡ δι. Ἑ. ϱΥ. αΠΑΡΠΟΣΠΙ8, οαος Πποῖρῖε Ματ, 1, Ἰ. Ἱπ ρ]εγίδαιιε 
] Ἐναηρε[ἰκίασῖς ρτοσυτεῖέ αἱ οοπ]Π). 25, ἵπ ποπηυ]]ῇ5 αὐίοπη Ἰθειίο- 
" πατιϊς ΠΠΙΠΙΣ ϱΟΠΙΠῃ. 17. Εί αΠαΡἨοΟΡΙΠα, Ἰπομοαής α Μαιίμ. 5, 20. 
η ΕἘναηρε]ϊδίατιο Μι. ο. 5επιεὶ (ειπιπαίυγ ν5. ὀ0, 5εά αΏρί, 
1 θοάσπη Ἠὐῦγο ΤΘΕΙΥΓΟΠΦ, ῥγοίοη( ταν α ν». 90. Άαρο εἴϊαπα 
146 νεγδῖεπ]ας Ἰηδειν]{ ἴαπιη ΠΠΙεπάο υμῖ απαρηοσπιαϊἰ, ος Ἱπ-- 

Ἱ οἰοαπάο αἰίετῖ. Υ. ο. 1π Εναπρε]ιδίαγίο Μι. ο. ΑΠΒΡΙΟΣΙΠΕ8 
| αποάἁατη, πξ πιοάο ἀῑχὶ, Βπίεαν Μακ]. ὃ, 995 6ὰ ἴπ 6οσπα Ἱἰ- 
Ῥτο αἰϊαά απαρηοδππα Ἱπεαιριν αὉ Ίου οοπηπιαίο ὦὸ. ο θἴῖαπι 

ᾗ «αρ. 7. ἄΠαρΏοδπια αοάάαπι ἀθεῖπῖιε οοπηπηαίε Ὦ, δε αὐτὰ Ἱ]- 

εἰιοαίιγ οοπηπηαίο 7, απο Πέ, αί νειδίοι] 7. οἳ 8 Ρὶς Ἱερωπίὴ. 
γ]ὰάε οίῖαπῃ «αρ. 7, 2]. δ, 29. Ὁ, |. ἨΠαο πηοπεπάα Ἠ]ο εγαηί, Ίθ 

] 1εείοτες δἵρ]ας α πιο αἀλΙρ]ίας ρετροταπι ΠαενρτείαγεΙώ. 

Β) ΙΝ ΝΟΤΙ»: 
ο 1) Ἱππυπιετας Ἰοείίοπος νατιαηίος, 1π Ῥτίογο εζΙΙοπε ςἸ]εητῖο 
Ριαίογπιδδᾶ», ΠΠ ΤΠ ΠΙΘΦΙΗΠΙ ρου], Νες (απίιὰ απ Αἰίετυς, 
Μαιίλα!, Βἰτο]ίας οἱ αἱ, ροδί αβσο]αίαπῃ Π]απῃ οάΙΙοπεπῃ, 6 Ητ]ς 
Ριαςεῖς πιαπιιδορίϊς Ἰπ Ἰποσπι ρτοίτασετηπί, αῖ5 Ἰοεῖς Ἰηδθγία 

.δυη{, 5εᾱ ο Ἰἡ/εἰδίοπῖο εἰἶαπι οοείετίδαι6, ᾳπος οἳπι ]άπ1 αἀβίριθ- 
Ἱταπῃ ησης νετο ἀθηιιο εχευδδῖ, Παιά ραισα δαρρίενι. Οοιί, εὰ- 
Ἱρτα Ρας. χν]---ιν. 
Ἱ 2) Ἱμεσίῖοπες ναηαπίος, ἵῃ ῥ1ογ6 ]απι εζΙίῖοπε οχο]ίαίς», ΏΊπο 
 πηυ]ίο ΠΠΙΕΓΟΦΙΟΙΘ {οδίίάπῃ οοπλΙζαία 5ᾳραία ρτοάθιπε. 
9) Ἱεείοπε ἃ ΒίερΠαπο ο οοᾷϊσο 8ο β ἀεοθτρίας ποϊανὶ, 

ΓΕ181 εηῖπι πι] ἀαδΙίο, οοάίσσπι Ῥέερ]ιαπ] β ειάεπι 6556, ,θπα 
1 πος εαπίαὐτΙρΊεηδειη αρρε]]απα15, έγάπ(θ {αππεη εἸπσι]ατίπη οκ- 

Ἰ αἴατο Ίαπ ρ]ασιξ, πε Ἡ, αῖ αΠίθι Ίιας ἆ4ε τε φεπτϊνπί, Ἱθροετεηί, 
θπος νἰέιρετατεηί, 
4) Βατυεηπίαπογιπι οοάἵσαπη Ἰθοίοπος, απίεμας πα ῖ εἲ οἶίίφ 
γιεῖν ἀοείῖς αδρεσία», 5εά α Βϊγο]ίο Ίαπι νπάϊσαίης, ἵη 9γ]]ορε 
Ἠιςὰ δαρρἰενῖ, ἵνε νετο Ιάεπι Τεδς πιυῖαῖο ποπ]ίπε Ρἱ5 ριοάπσε- 



.Ίκχκ ΡΠΟΙΕΕάΟΜΕΝΑ 

γείατ, ἃ ΏΗΠΙΘΤΟ οοάΐοππῃ ῬΒατρειηίαπογαπη, 4πθπα Ὁαιγορμί]ης 
ἀπά]οαν]έ, ἀεπιεπαϊ εταηῖ 1, (πο Β]γοβίας ποπήηπίπι εχοτανι) 
Ὀυ] ν. ο. (ατγορΗ]]ας 5εχ Βαιτυοι]πίαηος Ἰαιάαφδοί, Β]γε]ήης απ 
{επι ναίίσαπος ὅ49 εί 1209 (ααἱ δαπί ε Ῥατρεηηϊαποταπι πάπΙε 
του) οἰίαρδεί, εηιήάεπι ρτα ο οοἀῖοεν Β εἰ 127, (1. 6. ναῦ. 12 
εἰ 949.) Βατυετίπίαπον που η]φί αααίαος Ιαπάανί. | 

ο) Τ,εοείῖοπες ποίαν!, ααῖοιις εἀΙήο ῬίερμαΠΙ (ετί]α, 48 6ΠΠ 

Μή]ας οί ΒΙτοβ]ας οοἀῖσθς 5105 οοπίμ]ετυπί, ἀμτοτι 90. -- 
: 3ηΏ8, Ἰδίδιοηῖαπα οο]]αεϊοπῖς Ὀαφ]. 

ϐ) Ἑκοετρία ϱ νοιρὶοπίθι5 νοίοι]ρα5, ργα5εγίῖπι ε θγ]ασα ίτᾶ- 
απ εἰ εορίσα, επιεπάανϊ οἱ απηρ]Πσαν]. Ὑετεϊοπῖς Ια(ἴπω απία 
Ἠπετοηγπηίαηα «οἀΐϊσθς, α Βἱαποβϊπίο εί Ῥαραβιετο ραρ]οἳ υπο) Ὁ 
{αοίος, ἆεπιο ἀϊ]σεπίει εχαπ]παν!, οί ροιπηυ]ίας Ἰεοίίομες εκ Τρ.ῃ 
οἷσ ργοί]!, απίέε]ας α πῃο ργαϊθγπηϊσδα5. ΄ Δοσθθδετιπί είίαπῃ εχ-/! 
οετρία ο οοάἱσῖρις Ἰαΐπ] τοἱείαπο, Ρρτᾶρεηβί, επιπιεγαπιθηςί αἱ) 
νΙΠάοβΡοπεηςί, 41οΓΙΠΠ Ροδίτεη]ή8, πηερ]Ισεηῖτογ οἰἵπα εο]]αίμς, Α]έει 
1απ ἀΠ]ρεηία αοσιγαίε οχκοΠρί5 οδί. Ἰμεείῖοπες 4ποςΠε νυ]σα- 
Τ3 νοΓΦΙοΠΙ5 οκ ο1θίοπε ἰχέίπα, αιια5 ο. {απηοείιις ἀπάϊρα 
νοέ, α]θο]. | 

7) Αππιοπίςδ νεγςιοηῖς οο]]α[]ο πονα, αὐαιμώ Παπιαη]ςεῖπῃ 
Ώη]Η1 οοησθδςίί Ῥγεάοε]καπιρῖα5, πη]{ης ΑγπιεΠΟτΙΠΗ Ιοοίίοπος 5αβ 
ῥεζΠίανΙέ ποίαία ἀἱρῃας. 

ϐ) Ε οο/1οῖρας ππαιιιδοπῖρ(ῖς εί εἀ]1εῖς λώνοήνὰ νοικἰοπίςν 8Π 
ίθα ογ](1εῖδ Ρῶπο ἱποορηῖία, Ἱπρεπίθιη Ιεαίοπάπα σορῖαπῃ εο]]ερί 
εί Ρεπενοίε πιθοῦπη οοπηπηηϊσανΙε Ώοῦτονθ]ίας, οπ]άς Ώυπιαπ] 
{ας είῖαπι ποπησ]]α5 ο Ρομειηίσα (γαηκ]αΠοπθ να να 
ἀεβεο. Αγ ΦΑ 

ϱ) Αοεθδδεγιπί ἵπ Ώαο εἁΠίοπε Ἰθείῖοπεν ἀπατΙπῃ Υ6ΓΦΙΟΗ 

νείειιτη, πιρογ ἀθπΙΠῃ ἀείεσίαναπι, ων. εἴ 8ΥΓ69 Ἠ]εγοδο]γ- 

1ηϊζαποα». 
10) Ῥαΐίγαπ στῶσοΓγαπῃ Ιαή ποσα η(ιο μη αππρ] αι οὗ- 

"αἱεπαπί φρϊοι]ερίαπ]. π ρτπαῖ αἀ]εεῖ, ας τερεΒία οροεγι 
Οµἱρεπῖς εοἡαί]ο 5αρρεάἹίαδαί, ἎΧες περ]εχὶ Ἰαοίίοπες σοᾷἱοιιί 
ΘΠεγδόκίοιηῖ ππαμασοπ]ρίοτπο, α Μαθι]ιοὶ Ιαιάσίοτ ατα. 



ΞΡΟΤτΙΟ γΙ. .σχχὶ 

ο ο... “σα 

“ΒΙονΟΚύΜ ΕΤ ΔΟΕΙΒΕΝΡΙ ΟΟΜΡΕΝΡΙΟΕύΜ ΕΧΡΙΙΟΑΤΙΟ. 

ο ο ος αν τεκτῦς. 
νπεκα. Ιαί]πα α. δ. ς. αρ]εραπῖ αἆ ποίας 1Π Ἱπβπια ῥαρίηα ΟΓὰν 
“" ἀμά]σαί, “4ποιδᾳαε εκιοηάαία νὶδ αἴᾳπε Ροϊεείας Πτουα ο. 
ες Δυἳ θ)σηϊ νοςαυι]15 αωἱρικάαπι Ρρισβσ!. 
-. Ροδαίπιας, αὈἱ γὶς δἱρηῖ απσαςΙοτῖρις οοπποείατ βηῖρας, 4παΠὶ 

ουνθ Πίστα] Ἰαΐπα». Ἡ. ο. Μαιίμ. ὃ, 19. 5----αὑτοῦ: εἰς τὴν ἀπο- 

Ὁ. Φήκην. Ἠῖο µίετα]α “ δρεσίαί αἆ οπηπῖα ἰδία νοιρα. ορε]ύς {αιι- 

πο ταπη αἆ αὑτοῦ. . 

[ ρίοππαια νοεαρα]α ϱµαοι ππον «Ἠαγασίοτο ὄχρτεςεα ναἱ οἵσηα 
- Τ ο ο Ιπ {εχία οοπρατεη{, ΙΠπδρ]εϊοπά 5 εδί Πιαρο ΙΠίΘΕΙΟΓ/ 

τεχῖ οἳ ναγιαπΏ πα Ιεσίϊοηπα {ογγαρῖηΙ Ἰπίετ]ασεης εἳ ἀπαβι5 
τ ἨἩπθεος εἰγοιπιδερίας, 
Ὅυα πηποτ εἰατασίοια εχοιίδα δ1ηί, ἸΠ ἴοχίίπι α ποδῖς δαπέ α- 

πηΐδοα, δί ἵπ Ίοευιῃ Ιοεί]ομῖ5 νι]σο τεεορία: φυττοραία. 

| οὸ Ιπάϊσαϊ, Ιεεϊοπείι Ππατρϊπίς πίοτΙοτ]ς 5αρραγεπα αιί 0 α]εΠῃ, 

τ ἄπΙπΙΟ Γοτγοϊία Ρῶ{εγοπάα!η 6556 τεζερίᾳ» Ιθοιϊοπὶ. (8ἱ Ιοοῖῖο 
-. ππανρ]ηίς Ἱπίογίοεϊ εκίατείῖ η {εχία να]ραῖ, οἱ ]αοίίο αὖ Ἐ]5ε- 
ψΊγο εκ]Ηρ]έα σοππρατοτεί Ιπίο νατίαηῖος, ηο5 πέγαπι(ς ]θοίίο” 
πεπι εοὔεπι 5ΊΡΠο 2 ποίαδδεηιι!».) 

ο οἱρηίῇσας, Ιεοῖοπεια ΙπαϊρΙΠί5 ΠΟΝ δραγπεηάαπα αίάεπι οἳ τἱ- 
1 {εγῖοιο εκαιηϊπε ἀἱρπαπι, αἲ γεεερία ί8πεΠ ΙΠ{ΘΓΙΟΓΕΏΙ 6556. 

(ΔΙ Ιεείῖο πιανρϊπίς Ἰαμενείις η ἑεχία, Ἑ]κενϊτίαπα απίθηι 5οιΙ 

ν Γοσερία εχίατοξ 1Π ππανοῖπε, Ἡ05 δἶσ]α «0 δί 655ΕΠΙ115.) 
| 4 ἀοεεῖ, ε]οσίαπι αφ υ]ά ἃ ποῦ]5 6556 ε {εχίι εἴ απιαπάαέαπα 1 

ἁ ΠπαΤΡΙΠΕΠΗ, 
τας 'ς 

Ἡ Ἡ βίσποτυπι ἵπ {αχέα αὐλαδίξογαπα 
Ιεχρ]σθ{ίο Ροβδεί αμ]άεπη εκ 5 4.ςΡ 

: προ δεοίίοηο ΠΥ, 5οιραιπΙ5, Ρε]. 
{ νετο Τ,εοῖοχες, ηοδίσεο εἀΙποπὶ 

ἆππαι αδειεί[ασᾶ, απ [οτε ἁἀαρῖ 
τα θηέ, «παπα δέ α1ρ]ο» οι] 15- 

Ίπ {εχία οοουτεηεῖς νὶ5 ας Ῥο- 

ἴ "ος. Ἱ, 

ἑαίας, Εαοί]ϊπιο οἱ αὔΏδαιιο {επιροτίς 
ἀἱδροπᾶΐο, απ]οσιῖά απ ργοτεηί, Ἰηνθ- 

«π]χο ροβδοπέ, Ρ]ασυήέ, 51σηᾶ ςοιίροιι- 
ἀἴαιε οοπιρεπάία οπιη]α, αποίααοῦ 
ααΠΙΡίία α ποὺῖς δμϱέ, Ἆου 1ος το» 

6θρδειθ. 



ἱκαχίί ΡΒΟΙΡΟΜΕΝΑ 

Ξ-- Ἰπάϊσαί ργουαί]οια οπηϊςοίοΏεη, ηθ(Ιε {8ΠΊΘΠ ἑάθο οετίαῖῃ, 
αὲ πα]]α ἀανίιαιιοιί Ίουις φαρεοίέ. (8ἱ νειρα Που 9ἵρπο πο- 
ἰαία αὐοςσεπί α {εχίι, Πο δα αἀπιδίδδεπις π θεχίπη, Ρίᾶ- 

ἤχο -|-) 
--- Ριβρῖέαν νοζαρα]ῖδ, 41ΟΓΙΠΑ οΠι]δίο Πήπ5 οοί Ρτοραρ]]1ς, 
Ὅ(ΒΙ νετραπα, επί Ίος δίρηΠῃ αἀροφιίπιας, αὐεθεεί α {εχῖι, ηοῬ 

τεροβυίδδεπιιις 1]]ά, αἀ]θεείο ::) 
Ἡ: ποίαῖ, αἀπηίδθα (ισθάια α- ποβίς ΤΠ (οχίππῃ 6556, ο ἵη γι]- 

ραγίῦας εἀΠΠοπίρις Ρ6γρθΓΒΙΏ οπηίδδα θΓ8Π{. 
ἡ- αἀριηρίέαν 15 νοιὈῖς, ας ρτοδαβ]Πίοι (οκίιῖ οἀμοϊεπάα ουΠ{. 
τι(8ἱ Ἱαρετεπίαν Τη νι]ρανί {εχία, Π05 68 δἵρπο ---- Ποίβδδθπηῦ5.) 
-- ἱρη]βσοαί, αἀάίοπεπη αἆ ἑαχέαπι νι]σατετη, 5εᾷ πηπας ρτοβα- 

επι. (8ἱ ἵπ τεκία νυ]σαν εχίατοηί Ἰδία γετρα, ποῬ βἵρηυπι 
--- 1ρ8ὶ5 αάριηχίδεουρη», ) 

{Ἱουυπη ναγς πιοάἰ Ἱπίετριηρί Ροµ5ε, ἀεποῖαί. 
(0 ραγευίεδίη Ιπάϊσαῦ. 
[Γ΄ ιεοοηῖς εες]εδιαςέ]οσς ΠπΙΗαπῃ, εί 
|. ε]δάειῃ Ηπεπι ἀεποίαί. 

ΠΠ. ΙΝ ΜΑΒΟΙΝΕ ΙΝΤΕΒΙΟΠΗΙ. 

Ου οφ]ά πια] δοιίο οἰιαγασίετε, Ἆου οδί εοἆθια, 41ο {εχίτις εχεῖι- 
δµ5 6δί, ἀθδοι]ρίάπῃ Ἱερ]έΗτ, Ῥρα19 ε5ί (εχίις νγυ]ρο ας δευ 

-.ΕἰδενιγαΠ], ἃ ΠΟΡΙ5 δτιο 1ο0ο Ποί8. 

Θιἱοηιῖά οπἰπιοοιζο οἱιαγασίετε οκρτεδουπι οδξ, Ιεοϊοηί γυ]σο τε 
εερία α ποβῖς νε] ρτο/ετίς, νε] ελαιΙραταίυτ., νε] κή 581 
πι εχαπη]πε ἀἱσηιπῃ ΠιάΙσαίΓ. 

οὃ απίε νοςαβρα]απι πηθ]αδομ]ο οΠατασίετο εχοδΙπη, ἀθμοίαι, 

ΙοεαΠῃ Ιεο]οπῖς νυ]σο τεεερία αἰίαπι απἱάθπι α ποβῖς Ἱπ {αχίια 
6550 αἀπιίδδαη, ιδ 1]]] Ρα {ογολάα ν]άραίαγ; 964 6556 {απηθ 
Ποηπα]]α, 40 ΏΟΠ δἶπο δρεςῖε αἰίᾳπα αἆ ο... νυ]ρατο 
Ἱεσοπεπῃ αῇεγτὶ 4πεδηΐ. 

Οαείεοτυπη δΙΡΠΟτΙΙΠ1, ἵη ππατρίηε ἱηθετ]οτῖ οΕςΙΥΤΘΠΒΙΗΠΗ, δἱρη]ῇ 
οα{ἱ0 Ρείεπάα εδέ εκ 5, αιιῶ ἆε αἱρπίς ἵπ 1ρ5ο (εχίι αἁ ΠΙΟ 
ηοάο ἀῑκίπιιις. 

Π. Ἡν ΝΟΤΊ5. 

Πμέετα. Ιαὔ πα» απο]πῖς Ἰπο]ιδο τεδροπάεπί φάεπι Πέοτῖς ἵη (εχέι.. 
[ Ιμπυέ, ναπείαίεπα, ομὶ ρυῶπηϊδοιπη εδύ Ίου δΙΡΏΠΙ, Ῥεγίίηετι 



ΒΕΟΤΙΟ γ|. Ιχχχ!]] 

Δά εαάθιη νειρα ἐεχέας, αἆ αμ απἰεεεάεης γασείας Ι6οίῖοηῖς 
ερεσίανεΓαί. 

ἙΞ Ἰπάϊσαί, νετῦα {εχίὴς, ους Ἰηίετ]ασεπί Πίεγη]απη Ιαήπατη εί 

«Ἰρηυπι” απί απ Ππατρο ΙΠίατΙογ ἱδεί Ργαεν]ο δίρπο Έ, οπη]δδᾶ 
ε556 η εοϊοῖυης, απῖ ἨΙο εηπιεταΠ{11Γ. 

{- εἱρη]ῆσαί, αἲ νειρα {εχίιας Ιπ οοα1εῖρις λε Ἰαμάαῖς αάάϊ ε8 
νετρα, αιιδ Ἠος ἱση πι -ἷ- φεαπιπίαν. δί ν6το ϱτοπι γοςη- 

Ῥιαπα παπα. φαρ]αΠοίΙη 51έ 18Η θΊσπο, ἱπάϊσαίατ, Υνειρα Ἰπ 
εοἀϊσῖθας ροςί εἵρηιπι -- επππετα(ϊ5 αἀάῑία, ἵπ 1ρ5ο (εχίι Ἰ]- 
ευ] ππ]πιςου5 εχΗ]ρ]ία α ποῦῖς ε5ςθ. 

Α. Β. 6. οἴο. εἰ οἴ[τα 1. 2. ὃ. εἳ δρ] Μι. α. δ. α. β. 1. 2. ἆθ- 
Ὁ. ποϊαηξ οοθ]σθς ϱΥΩΕΟ5 πιαηι5οπ]ρίος, 4πΟΓΗΠ οαέα]ορις 5εζἴΊοπε 

σεηπεπία ἁαριίμν, 
οἶρ]α Ιδίο οοἀϊσιπα, οἸπιρ[ιοίτευ αΏδοιιο 41Ο ΦΊΡΠΟ Ροβῖΐα, Ἱπάί- 

εαηῖ, γετρα ϱτῶσ8 δἵρ]αν ῥτοεεύεηίία, απ (5ἱ πα]]α ργσεθηί 

Ρις νετβρα, 5εά Πίεγπ]απῃ ἸαΕππαπα ΠΟΙΠΙ5 Ιπο[αδαίη ία πα εκ- 

ειρίαηί εἶρ]α.,) νειρα ΠηΙηονΙ οΏατασίετα 51να 1π {εχίι 5ἱνε 1Π 
πιατρίπε Ιη{ετῖον! 6χοιιδα, αρ] 1 οοάΙοῖθις Ιαυάα(ῑς 1η Ιο- 

ευη Πεεί]οπῖς νι]ρο γεορρία, ας ππα]οτ ελατασίετε ΕΧΡΓΕΣΞΗ, 
. ναὶ {ῃ ἔεκέι να] 1 ππαγρίπα Ἱπτετίου, οχίαξ. 

Χ εἰσι]βσαί, ἵη οοᾷΐσο, ε]ι5 θἱρ]α; αφίοπίσοιις φαρ]αποίις οέ, 5ἱο 
Ἱ  Φοηρίαπα Γμἱ96 α ρτ]ηιᾶ Π]άΠ, Ροδίοα νουο Ἰαπο ]θοίΙομθΠῃ ἵῃ 

που οοἷςς πηπίαίαπα ε55ο ἵη αΠαπη. 

“ΧΝ. ἀεποίαι, ος 1ερί 1η εοάϊοε 11ο εκ εἰπεπάαί]οπα, Υεὶ ο]αΠῃ 1. 
ΠΙΑΙΡΊΠΘ, 

1η πι, δἰση]βοαε: ἵπ πιατρίης. 

3]. δοηεηίε Ππιστο, Ἰπά]σαί, ἵπ {οί οοἁἱοῖρας σταοῖς, 4108 νετο 
Ἱ  ποπιπα πα ϱΠΙΙΠΟΤΑΤΟ ορεΓᾶ ΠΟΠ εἴαί ῥΤΕΒΗΠΙ, θδάςπῃ τους» 

τΙΤΙ ΙθοίΊοπεπῃ. 
Αἱας, ἱπωιήε, οαπάσιη ΙεοϊΙοΏθΙη η α[ῑο-ἴΙαπι τορετίαπῃ 6556 ϱ0- 
-. ἀϊσθ, 4πεπι νετο εο]]αίοιες ποπηἰπαίπα Ἠαπά {πάϊσανείπε. (δἱο 
π Ἠ)είκίαπῖας, ΒΙπιομίαπι φδομ{μς, Ππίετάυπα Οο]ραυιπαα "πάπα 

| ἓ 56 0οἱρεγίπος ἆιιο νε] ίγες εχοϊίανίέ, Ππιστος απίεπι, ϱ- 
1 ρα οτί 1 Ἰηδισηϊε Εαετίηέ 1π ἱρΠοίμεσα Οο]ρετίπα, οι 
ο. ἹπάϊσανΙς,) 
ΑΙ, ἀεποίαί, εαπάεπῃ ]εοίΙοπεπι γορετίᾶπη 9589 1 οοπιρ]ατίρ15 ϱ0- 
.ἀἰοῖθις, 4ππογάΠ1 γετο Ἠπηετας εἰ ποπαίπα {βπογθηία». (ΜΗ ήπιε 
΄ποηπΙπ(υαπη Ιπάιδήησῖε Ἰαιάανίέ οοάϊσςς ϱ{ωγίπιος.) 
Ἠτεδ/θ, Ἱάεπη Πάϊσαί. 

| σ [ο 



ἰχχχίν 

ῥγεδνε, εΙρη]βσαί, οεγῖ ἆθ εαμςῖς ογεἀϊυ]]α 6556, θαπάσπι Ἴδο- 
(1οήεπι Ἰη ρ]απίδιας εχίατε «οά]αῖριαςδ, (15 ν. ο. Ιο65, πδὶ Ἐ]- 
φενειίᾶπα εά[ῖο α ΒέορΠαπίσα τογεία ἀϊδετθραι, Π"ΤΠεγΗ5 οοςἶ-- 
ευη, ααϊ αογαίταπι Ἠαῦεαπέ Ἰδοίίοπεπι, οετίο ἀεβπιτῖ ΠίΠ- 

Οἱ ομῖπ] οοάῖσθς πιαπιιδοπ]ρίοδ οἵπη {εχία ἵπι- 
Ῥτθςδ5ο εοπίπ]εγαηί, ΠΟΠ εαἀεῖη δί δυηί εὀΙήοπο.) | 

Ἱέεπ, Ργαπηλο ασ 15 οοάἰςῖριιθ, νεισιοπίθας εἴ Ῥαΐίρις, ο ἵη 

«ΗΠΊπηα ααϊάεπι γεῖ οµπῃ θβίετῖς εοηδεη/(]αηΐ, 1Π ΠοΏΠΙ]]5 νεο, 

(νεο, 1 νοσββΙΙοσΙΠη «οηδεευίΊοπο αιῖ ίγαείυτα, ραυ]αίαπα αὖ 
Πΐ8 τεςεάυηί. 

Ναπεγας ρατεηί]θςῖ 1ηο]1δα5, αηίοοεἀεηίαε 218, ἀεποίαί, (οί «ο-. 
ἀϊσοες νΙπάρΏοῄεηςες οοπδεηΏτα, αιαπίαπι εκ ΑΙίετί φἰ]εηίῖο 
οο]]ρῖ «ιθαῖ, οἶπι Ιθοίίοηα οοὐϊεῖ 218 9εα ],απιυεσίαπί 1, 
4µοσµπ ΛΙίεγις εὔί6γο5 νΙπάοΘοπεῄςες εοηῖι{. Ὑιάε 5αρτα,. 

απαπῃ Ροΐεςῦ. 

Ραρ. ΜΗ. 
Ῥαιμογ. κΙσηϊβσαί οοᾶ]σος ΒαιΡετΙπΙαΠο. 09Η6. δαρτᾶ, Ρας. Ἰχχῖκ. 
Μι. ρναΠρῖίων 1ρ]ς οοάϊσπη, 4495 ε Μαιμαῖαπα εἀ]θοιε Ἰαι- 

ἆαιπιι. 

οοἆ.  ἱδηΙῇ, 
εοςἆ. 
111. 
αἡ. 
νου, 
οί. β. 
οί. π. 

6. ὃ. 
Εναρπι. αἱά. 

εχς. 

Ρα. 

ϱυ. 

Ιαί. 

4ἱ5. 

αἰ]ουΡί. 

ΡΒΟΙΕόΟΜΕΝΑ 

εοάεςχ. 
εοᾶῖσεἙ. 
{άΠΙοΓ65. 
αυϊάαπα αιις αὐαδάαπη. 
τεοερία ]εοίῖο. 
Φίερ]ιαπί οοἆεχ β. (Πορίος Τ.) 
ο(ερ]ιαπὶ ἐο616Ε5 ΟΙΠἨΘ8. 
οίερ]απὶ οἁ1ί1ο τετίῖα. | 
Εναριπεπέαπα (εχίας Εναπρε]Ι {οαπηῖς αὐ Α]άο 

εάϊέαπῃ. 
Ἐάϊαοπος Νονί Τοαδίαπιεη{], ], 

οά]ίις. δε 

πιαπυδοΓΙρί5. η 

εχοθρίο 5εµ οκεερίῖς 15, αϊ ο. Ἱαης φἱρ]απῃ 
εηυππεταηίΓ. 

Ραΐτςν. 
ογᾶς66 5εµ ρτος]. 
Ιαηθ δει Ιαΐ{1ΠΙ. 
ἀϊδετίθ. 
(βδίεΠΙ ΠΟΏ οοηδίρηίες, 5εἆ Ιου (αΠΠΕΙ 5ἱ 

Ἱερετς, τ 



πι,  δἱρπί[, 
Ἀρ. Ἠ/οςἩ. 

αρ. Μ. 
δρ. Βεηρ. 
δρ. Ἰ/οίί. 

ορ. ΑΙε. 
αρ. ΒΙΤεΙ. 
αρ. Μι. 
;. Ύοιςς. 

ΥΓ. 
π ΥΓ. Ρ. 

9Υτ. Ρ. Τη η. 
ὁ ΡΥτ. Ρ. ο. 856. 

5Υ1. Ρ.ς. οὉ. 
ΥΓ. Π{Γ. 

ΥΓ. Πἱ6ΓΟ5. 

Αι. ρ. 

ς Α.. ΤΟΠ1. 

| Ε;ρ. 
Αγ. 

Αντ. 

}. Ῥεις. ρ. 
΄Ῥοις. νν. 

Ῥοιςς. 

᾿Οορί. 
δα[ιά. 

 Ἠιῃ. 
Ατπι. 

(οιμ.. 

Ιαν. 

ΦΕΟΤΙΟ ΥΙ. 

Ιπίσσρτες, ν. ο. Ἱτεπα αιί Οτ]ρεπ]ς. 
αραιά Ἰγεσπεμσιη, αἆ 4πθιη νεγο ΤαΓΙ55Ίπιε ΡΓΟ- 

νοςανιπηΣς, οαποπῖαπα αια. 1]]α Παῦεί, π]ιίαο 

αοζθρῖῖ αὉ ΤΓαδΙΠοΟ, ΦίΘΡΠΔΠΟ αἱσαιε, πες 
ε-υα ρεπα απἰάαααπ αἀάτά16. 

αριά ΜήΠαπη. 

αριά Βεπρε]απ]. 
αριιά Ἰλ/είβίεηῖιπι, 
αριά Αἰίετιπῃ, ν 

αριά ΒΙΤΟΠΙΙΠΗ, 

αριιά Μαίοι. 
γειδίοπες οπηΏες αιί ρίειῶαιθ. 
εΙδίο θγτῖασα, ῬοδεΠ]ῖο ἀῑσία, 

Ρορίοτῖο; 5. ΡΠΙ]οχεηῖαια, 
Ψειςίο δΥτίᾶζα ΡοδῖεΓΊοΙ 1 ΠΙΔΤΡΙΗΘ. 

Ρορίετῖοι Ἰαῦεί οι αδίεγῖδςο 

1χχχν 

Ριαῄχο. 
ο. Ὑοτδῖο θγ]ασα ροδίετίος παβεί «πι οΡε]ο. 
Ὑοιδίο βγτῖασα υίταφαε, Ῥεφολ]ίο αἱ ΡΙΜΙΙΟΧε- 

ΠΙ8Π8. 
γετείο δγτῖασα Π]εγοφο]γπίαπα, οα]5 Ιεοί]οηςθ 

Λάῑετας οἳ ΒΙγεβίάς δαρρεάἰίατιηῦ. 
"Ψειεῖο αταβίοα, ο οχίαί ἵπ Ρἱ0]16 ρο]γρ]οίεῖς 

Ἠ/αἰίοΠ!. 
Ὑοιδίο αταδίσα, εχ εἀ1ίίοπε τοπιαπα΄ 1591 οἳ 

1019. 
Ὑειδίο αταὐῖσα, εχ εἀ1ίῖοπα Ἠτρεπί], 

ε έπρα5 οάΙΠοπΙρις. 

εκ πα ρ]απβδυα εἀιΙοηῖρις., 
γειςὶο ρειεῖσα, Ιµ ρο]γρ]οί(ῖς Ἰγ/α]ίοπ!. 
γειβίο ροτοῖζᾶα, εχ εάἸῖοπε Ἰ/Πε]οσῖ, 
Ὑετβῖο Ρρειεῖσα, εκ ίταςε εά]οης, 

εορίῖσα πιεπηρη!δ]σα. 
«α]]άϊσα, ο]ας Ἰεοίίοπος οχηϊ - 

Ῥυετηπί Ἠλ]ο]άϊας, ΜΜἠπίετας οί (εονρῖ. - 

Ύειςίο οεΙορίςα, ο ᾷ 
ΒΤΠΙΕΠΙς8. 
βοίλ]σα. 

εἸανοπῖσα, οἶ]ς οοςῖςς δα οα16θΠΙ 5ος- 
ΠοΠῖ5 δει] εη(5 επιπηεγαὈπ ές. 



Ιχχχνὶ 

ο8Χ. δἱρηῖε, 
Ῥομεπῃ. 

γυ]ρ. 
γαρ. εᾱ. εἶχέ, 
., 

[ος[. 

Ρικ. 

αυ{. 

οἶαγ. 

οοΙυ. 

ος. 

οοτο. 1. 

σοτο. 2. 

ΘΙΩΙΩΘΥ.Τ 

{οΓ. 

{ο5ς. 

ραΐ, 

δειπῃ. 
βειπι. ]. 
β6ΓΠῃ. ᾱ, 
Πατ]. 

Ἰαχον, 

1ηςΓί. 
Μπι. 

Ρεγας. 

Ριαρ. 

Ἄ Ἱαάπα ναιδίο 1π οοᾶῖοο οαπίαΡν. 
πααδ]α οδὲ: Μαί{. 1, 1---12. «αρ. 6, 
5---8, 27. ορ. 26, 66-97, 2, 1ο. 1, 
|---ὂ, 16. αμάν Ἡ ΠἹΒΏΊΙ  οδεδειώα 
βοτιρία φιηί ῬρετίοορΏς δεαιεπίθς: 
Μαι, 2, 2|---ὂ, 7. Ματς. 16, 6--- 
βη, ὗο. 18, 2-0, Ἱ. 

-.Β8. πευπιαπεηθί ΏμΠΙ, 15. αρ. Β]αηςβ, εί β4Ρ. 

ΡΕΗΟΙΡΕαάΟΜΕΝΑ 

Ὑοιςίο αησ]οεαχοπίσα, 
γειρῖο Ῥο]ειηῖσα, 6 4 πα Ιεσ(ίοιθς αἰίηιοί άβιριις 

α Ώομτονυςκίο ἀεοετρία». 
Ύοτειο Ψπ]σαία Ιαήπα, 

εχ οάΙᾷοπε βικα ὅ. 
------ Ιῑαία νη]ρο ἀῑεία, Τὰ εδί, εοάϊεος νοιςί- 
οη15 Ια1ΠαΡ απ{εΠΊογοηγηΙα Πο», ιά 51ρ]αρ 
ευηί δευεηίες: 

εοἀάεαχ Ἰαΐ. Ῥοά]είαπας, ο λιόν μή 8 
ΜΗΠο. 

ὑτικ]εηφῖς αριιά Ῥ]αποβΙπΙμπι. 
οαίατίρῖοηοίς ρτεδεο]αηις αρ. μυ 
185 οα[έαις α ΜΙρΙηρΙοἲ., 

εἰατοπιοηίαπῃς αρ. δαβαί. 
εο]ρεγή πας παπι, 4051] αρ. δαῦ. 

εοιρε]εηςῖς ΠΙΠΏ. 195. αρ. Βἰαποῇ. εί δαὺ. 

εοτρεϊεηςῖς ΠΙΠη. 21. αρ. 580. 
ο. Ἐπιπιθτατη, ταδροµεηθίς, ἀθεδεηῃρίᾳς α 

αΠΓ]1ο. 
{οτο]α]εηδς, αρ. Β]αποῇ, 
{[οβδα{εη!]5, αρ. 980. 
οσο. Ἰαΐ. εερ]εδία 9. (ααίεαΠῖ, αρ. Β]απεΠ, εξ 

ο90. 

9». ϱετιηαηεηθῖς αἱίου, αρ. σαυ. ( 
Παγ]είαηας ηυπι. 1775. 1η νε Ὠλεῖς ΟΥἱ- 

{1οῖς. 

Ιεεοπατίάπῃ Ἰαχονίεηςε, αρ. 580. 
ο. Νζατιηϊ, {χοηεηθίς, αρ. 980. 
1η]οτῖς πιοηαρίετ], αρ. Β]απεῃ. εἰ ΡαΡ. 
Ρετιδίηάπα {ταρπιεηίια Ίμαςα, αρ. Β]απε]ι. 
Ῥιαρβεηςο [παρηιεπίαπα Ματαί, εἀϊαιι α '. ο- 

Ρτοννδ]κίο. 

1. Οοάϊσες επιππεν. {οΥ. ραΐ. Πατ]. 
Μπα. ρταρ. εί Τοἱ. Ψα]σαίαπι ρούα8 
εχΙΙρεηί, παπα Παϊαπι. ππι νετο 
παιό Ῥαισο» ἴτα]α Ἰεσβῖοπες εἀπιῖκ-- 
{85 1π 1ρδῖς αἷπί Ἰεοοπίοις Ὑι]- 
φαΐα, Ἠοο Ίοοο πεηικαιᾶπι οπιύζ» 
τεπαϊ νιἀεραπίατ, 



το]. ο κἱρπί 

"νοτςο. 

᾿ΝΘΤΟΠ., 

νιπά. 

“Απιργοδία»ῦ. 
᾿ΑπῑοςΙ, 
“ΑΕ, 
Λίμεπαρ. 
“Απο. ΦΥΠΟΡΝ. 

Οτοῃ. ρ8δοΠ. 
(Ἠτγς. 

Απιὺς, δΊσπ]ῇ, 

δΡΟτΙΟ: νι | Ικχχν!] 

(ο]είαπας, 1 Β]απο]ϊπ]ϊ 7 ὑπαάϊοῖις οαποπίσαγ. 
οοτῖρίωγαγ. 

νετοε]]εηςίς, αρ. Β]απς]ᾗ. 
γεγοηεηςῖς, αρ. Β]αποῃ. 
νΙπάοροποηςίς, Ματοῖ εί Ίμασα, αρ. Β]απεί. εί 

επταθῖα οχδοπρία5 αὖ Αἰίετο ἵπ Λ{επιογαδζί- 
ὑτω α Ῥαμ]ο, οοἱ]ερα οοπ]ποΙςδῖπιο, θα1(ῖ». 

' Οοπιρεμάϊα, ἵπ δογ]ρεπάϊ Ῥαΐτιπι εος]εδίαςίῖοογπι ποηΙπΙθτῖς 
αἀηρ]ία, Ίαο Γετε δηί : 

Απιργοδίις. 

Απιζιομιαρίογ. 

ΑΠΙΙΟςἨΏΙΙ5 ΠΙοπαςΠ!15. 

Αἰλαπαφίς. 

ΑίΠεπαρογαδ. 
Αιοίου ΦΥΠΟΡΦεΕος Βεπρίμγο 3, 
Ῥαρ]]ις Μαρηιις. 
Ῥαβ]]τιας φεἰειιοῖθηςίς. 

ΟἸεπιεῃς αἰοχαπάΓΙη]5. 

ΟἸσπιεης ΤΟΠΙΔΗΙΙ5. 

Οµτοπια{1α5. 

ΟἨτοπίοοῃ ρᾶδεΠ8Ι6. 
Οπτγδοδίοπ]ι. 

Τ0Ἠ1γς. π Μι, οοὖᾱ. ΟΠτγδοδίοπιις ἵῃ οοάϊαίυιις α Μαι]αὶ σο]- 
]αΐ15. 

ΟἨηγεο]ορ!15. 
Θοιιδ(Γίοηες αροδίοΙοτΠ. 
Οῳρνϊαπ]. 
ΟΥγηΗα5 αἰεχαπάτίπις. 

ΟΥγη]]ας Πεγοδο]γπ{οη 5, 
«οαη1ες ἀαπιβδόθΏ5. 
Ῥια]ορις εοπίτα Ν[ατοϊοπ]ίας, 
Γ1οηγδίἡς αἰοκαπάτΙηιις, 
Ώιοηγδίας ατεοραρ]ία. 
Ερίτεπι δγΓΗ5. 
Εριρῃαι]ὴ5. 
Ειιδοβ]ιις. 
Βπιμαῇτις, 
Επίηγπιϊις ΖΙραβεπ5. 
(αιάεπίιις, 



Ιχχχνῃὶ 

ὤτςερου. ΄ καἱρπί[, 
(ερογ. (πααπη. 
Ἠιογ. 

Πι]αγ. 

Ηιρρο!. 
ἴρη. 
Ίτεῃ. 
1514. ρε]. 
1150. 

ἶπν. 

Πο] Γ. 

Μας. 

Μασχ. 

Μας. ία, 

Να27. 

Νοπῃ. 

Άγες. 
ΟΡ. Ἱπρ. 
Ου, 

Ῥαο. 

Ῥπαυ. 

Ῥμοι. 

Ῥτιά. 

Που, 

01ο. 

Τετ. 

ΤΠεορ]. 
ΤΠεορβαη. 
ΤΠεορΗγ]. 

Τα. Ῥορἱγ. 

γιοί. απ. 

διοι. ίση. 

ἡ]οίοτῖῃ. 

Ἠε!, 

ΡΗΟΙΕἄαΟΜΕΝΑ 

(τεροτῖις ]. 
6πτερονῖῃς ἐναυπιπίατριίς, 
ΗΙετοηνππΗ5. 
ΠΠατας ρϊσίαν]εη»ίς, 
Ηιρρογγίυ». 
Ιρπα5. 
Πτεησς. 

Πν]άοτα5 ρε]ιδιοία. 
ὀτιδήηις τωατίγΓ. 
άνεηοιις. 

1μαοἷ{ετ οα]αγΙίαΙΙΙ5. 

Μασαν]ας. 
Μαχίπιιι 6ΟΠ{ΘΑΡΟΓ. 

Μαχκίπιας {αιγ]ηθηςίς, 
(ατερονΊ5δ ΠαΖΙαΠΖΘΗΙ5, 
Νοππυς. 

(ατεροτῖας Ἀνγδεεηιις, | 
Ορι5 Ἱπρειίεσίαπα 11 Μααυπης 
Οπίρεῃες. 
Ῥασϊαπις, 
Ἐπορρααᾳς. 

Ῥποίις, 
Ῥτυάεηᾶυς. 
Ῥυβηις. | 

Φολο]ιαδία 5ο Θομο]ία, 
Τετίπ]Ιαης. 

ΤΠεορΠῖ]ας αποσςΒεπις, 
ΤΠεορῃαπες 6ΘΓΒΠΙΕΙΙ5. 
ΤΠεορηγ]αείας. 
Ἑπαας Ῥοδίτεης!ς. 

γιοίοι αηΠοσΠεπΠις. 

Ψιποίοι (απιπεηβῖς. 
γοίοτίηις. 

γιρ]]ῃς ἑαρδεηρῖδε 



πα. 

| ΙΦΕΟΤΙΟ γΙ. Ικκσὶκ 

ΡΟ ΤΙΟ ΥΠ. 

ο ϱΑΤΑΓΟαῦ5 οΟοΡΙούΜ σβοοξβΌύΜμΜ ΜΑΝΟΞΟΒΙΡΤΟΕΙΜ. 

μη ον νπε- 

-- ” 

ᾖ ᾿Γοριους ΕναησεΠοναπῃ Α---Ο. Ι---112 εἰ Βναισε]σίατ]α ]----24 
Ιαμάαπίαν α ἸλΜείδίιεηῖο; οπίετΙ οοάϊοες Ροδίοα αἆ Ἠ]είείεμίαπαπι 
εο]εείϊοπεπῃ αεσεδδετιηί. «45ἱεγῖσοις, δ1ρ]α εοζ1οῖς ρτα χι», 5ἷς- 

᾿πβσας, εοάΙσεΠῃ ἃ ΠΠε 6556 ΙηδροςίϊΙπΙ βαὸ ἀεπιιο οοἱ)αίπη. 2. ἆθ-- 
ο. Ιπάϊραέ, ϱΗΤΦΙΠ 6ΠΙ ε5ςο Ἱτ]- 

-κ-ας γρ 

ο» π 

᾿ποίαί, οοάΙςθιη 65956 πι ΕΙ]αΠῃ. 
, 

΄"ΑΡεσίιϊη, ΠΟΠ ασομταίε εο]αίαπῃ. 

ν. 

«νι ρ-. 

στ ι. 

.. οοΡΙΟΕΡ» ΟΝΟΙΔΗΡΒΟΣ ΤΙΤΕΗΙΣ ΡΟΒΙΡΤΙ. 

Χλ. Αἰεχαπάσίηυς, πια] ἆ Μαϊιμ. 1. πά Μαι. 20, 6. οἳ α 
4ο. 6, ο0. αἆ αρ. 8, 52. Αβδειναίι ἵη ππήςθεο Ὀγίαπηϊοο, 
Ποπ. Ῥαναπι εἶιδ, απ Νοναπι Τε. «οπιρ]εοίέαν, {γ- 

τι. ρὶδ οχκοηθί οταν] Ἰλ)οῖάτιι5. 
΄Ἑ. Ψαϊσαπις, ἵπ ἱρΠοίμεσα υαίϊοαηα ΠΙΠιΘτο 1209 αἰρπαίιί, 

Πεείῖομες ε ΤΥ Εναπρε]ὶς οιγαία ἀεοετρίας, εἀ]άϊί Βϊτολίις, 
0. Περίις { οἶῖπι 1905, πιπςο 9, Κιδίετο Ῥαπϊσίπις 9, τοςοίρ- 

τα5; Ιαΐεηί νετο 5αὺ ορυςευ]5 Ερ]γεπηί 9γτὶ ργασῖς [ταρππεηία 
«εί. 6 Νονϊῖ Τε. Ὠοβεῖι οοἀεχκ α Μαίίμ. ὅ, 12---7, 5. 

εαρ. 17, 27---Ιδ, 26. «αρ. 22, 2|---25, 17. εαρ. 24, 10-40. 

«δρ. 25, ὁ0---26, 22. «αρ. 2/. 1-46. οαρ. 26, 1ὸ-βῆ. 
'Μίατε. 1, 1-17. «αρ. 6, 32--δ. 5. αρ. 12, ὅθ---1ὸ, 168. 
ἔπο. 2, 6-42. εαρ. 3, 3ἱ--4, 25. εαρ. 6, 4-06. εαρ. 7, 
17---δ, 28. εαρ. 12, 4---19, 42. εαο. 20, 268---21, 20. αρ. 
22, 20--2ὸ, 25. «αρ. 24, 1-45. {ο. 1, 492---ὐ, 92. «αρ. ο, 
17---θ, Ὁ/. «αρ. 7, ὃ---δ, ὅ4. ο8ρ. 9, 1]---11. 7. εαρ. 11, 47 

---]9, 8. εαρ. 14, δ---16. 2]. «αρ. 18, ὅ6---20, 25. Βταίετ- 

εα 1η 5 εἴῖαπι ασ δαρειδυπηί Ρρεγιεορί5, Πωπία νειρα οὗ 8µπῃ- 

ον 

-Ἑ Οπᾶσο, οπ]άβ πο ο5έ, οἰνίῆριας ϱο5 Ἠρτον πιαηαδοτϊρίο5, αος 1δίῖ 
΄5εδε Ἰπιπ]ίδοςταο {απιυ]ήδας, ΏςΙπο 
νετίαί νΙέο, 5ἱ αηίᾳιο τηοτθ τερῖο8 

..αρρε]]εί οοἀϊσεδ, α͵ιο5 (41115 τερας 
ηποπάατα εοΠεσεταπί οί ροδξεἀεταπέ, 
υ Οοἱρογᾶπος, ΟοϊεΙπίαπος, [ς- 

' Νετίᾶπος, Βε]ἀεηϊαπος, 1,αιιάϊαπος Ἡο- 
βΙεπιιπι ΟΟΠΙΠΜΠΙ ΟΟΏ5ΘΗΩδΙΙ ΥΟςΒΠΗΙΙ5 

νὶτὶ οἵἵω οοΠερεταηί ας Ροδδεάεταπί. 
5] αιῖ5 νοτο εοάϊσεδ 4μοπάαΠῃ τεσίος 
Ί8πι Ναοπαῖος αρρε]Ηίατε, αί αὐτὰ 
ΏΟΙπεη αμοάσμπααε ΙΠΙΡΟΠΕΓΕ 1ρδὶς 
πιαΙέ, εααϊάεπι Παιιά Ἱη(εγσοεᾶο. Ῥτὶ- 
πια5 νετο α Ιοᾳπεηάϊ δα ΙηίεΥ ογι]- 
οο5 τθοερίο, ἀϊξοθάςιε πο]. 



Χο ΄ ΡΠΟΙΕαΟΜΕΝΑ 

ππατη ργδίαηνἰθεινηῖ οοἁ]εῖς ναἑιδίαίεπι Ἱερὶ ποφπειηί, Ώεπιο 
εί ουγαίο εοπ(α]ί Ἰλ/οίδίειΙΠΝ. 

ΕΤ. ΟαμίαυτΙρ]εηεῖς, 56 ῬίερΠμαπ] β, 5ει Ῥεζα; ρταςο]αΙπς 

η] α Μαίσμ. 1, 1-20. οαρ. 6, 20---9, 2. σαρ. 27, 2-' 
12. ο. 1, Ι16---, 26. Ὑείοτὶ αἀίοπ {εχίς Ιαουπ παπι 
τουθεη(ῖοχὶ εχρἰεία δυπί εαιιεπίῖ δις Ἰοεῖ: Μαί(μ. ὃ, 7- 16, 

Ματο, 16, 15-βη. 4ο. 18, 15---20, 19. Τοΐαπι οοϊσαιι (γ- 
ρΡί5 εχοιά! ξεοῖέ Π1ρ]ηρ]ι. 

Ε. Βαριθεισῖς πι. Β. ΥΠ. 21. ΜΙΠΙο Ῥας. 1; Βεηρα]ϊο Βα5. α. 
Ώεππο οοπίΠέ Ἠ/είδίθηϊ5, απ 5εου]ο ποπο εΠῃ πρωι, Μα- Ὁ. 
εἶ]ας εδ ]μις. ὃ, 4-15. εἵ ορ. 24, 47-βη. Μαπιας Ἱθεεπ- 
Ποι εχρ]ενῖέ Ιάοεμπας ]μάο. 1, 65----ᾱ, ρη δρ. 12, ὅδ--19, 12. 
αρ. 15, δ-20. | 

Ε, οἰίπι Βοτοε]ί, εοἰἰαίάς (απέάΏι αδαιε αά Ίωις. 10, Απ. πιαθ]ας 
Μαιί(μ. 1. 1-7. 6. «αρ. δ, 2ὔ-βα. Μαις, 11, 6-16. 

Ἆ. ααοπάαπα ΦεΙάοΠῖ, ἀαϊπάς Ίἡ/οἰβῖ Α., πιΠς Ἰαεἴαπιας 6684 ἵπ 
1Ώ156ο Ῥγαηπίσο, δεοι]ο ΧΙ νε] ΧΙ εοΠρία8, ππια]ας Μαι. 
]. ]---θ. 6. οαρ. 7, 25---δ. 9. «αρ. 8, 25---Θ, 2. «αρ. 28, 18- 
Ματο. 1, 19. (Ίιαπο Ἱασυιπαπὶ τεσεηίίοι εαρρὶαεν]ῖ ΠΠαΠΙΘ.) 

Ματο. 1, 92---2, 4. «αρ. 14, 19-25. ἴμαο. , Ἱ- 19. επρ. ὃν» Ἀ. 
4---, ὃ. «αρ. 8, 46---9, 5. ερ. 12, 27-41. (α[α πιαπα θ4ρ- 
Ρἰοίπη.) οαρ. 24, 41 -Πη. 1ο. 17, 5-19. ορ. 19, 4-27. 

Ἡ. ααοπάαπι βεΙἀε]1, ἀεϊπάς Ἠλ/οΙΠΙ Β, πα] Μα. 1, ]--ἶσ, 
90. οαρ. 25, 5---26, 8. Ματς. 15, 44---16. 14. ζω ὄ, ἱ8- 
99. ο8ρ. 6, 8-25. οαρ. 10, 4-19. ο. 9 90---10, 20. μὰ 
18. 2-25. οαρ. 20, 12-25. 

Ι.. Οοιοηίαπας, οἱρηαίις Τϊε, Ο. 15, εοπεϊπεῖ φπαίπος (απίαπα 
ᾖασπιεπία Μαιιμ. 26, ο7- νά «αρ. 27, 26- 94. 4ο, 14, 2- ι0. 
αρ. 15, 15-22. 

Κ. Ογρτῖας, οἱ Οοἱβοτίίηις 6149, Ροδίθᾳ Ἠερῖας 69. Οοπία- 

Μι οί Ιεοίίοπες ναγαπίθς οπιη ΙΝΠΙο οοπαπιιπ]σαν]ῖ ΘΙΠΙΟΠΙΗ5. 
Ξοοι]ο Χ οΠδυ]έ ὢπποπῖας, ΠΠ ΜοητείαΙοσπ]ας. 

ΧΙ, Φιερμαπί ή, Βερίας οἰῖπι 2861 παπο 62, εου]ο ΥΤΗ νεὶ ΙΧ 
φορέας, πιπθ]ας Μαι. 4, 2|---ὂ, 14. εαρ. 26, 17-Πη. 

Ματς. 10, 16-90. «αρ. 15, 2-20. ὁο. 15, αλβ: Τοΐπα 
οοἀϊσθια ἆθπιο αεοιταίο οοη{ι]1, οχοερΏο Μα]αὶ ΜΝΡΑΗ, 
8-18. απάὶ ραυ]]ο εδήπαπίῖας ρεγ]αςίταν]. | 

Μ. οἶίηι αὐραίῖς Ώος Οαπηρς, Ροδίοα Ἠερίις 2245”, πιπο 48, 
Κιδίετο Ῥαπίδίηις 2, δοει]ο Χ. δοΠρίΗ5. | 



«ΡΟΤΙΟ νι. κοῖ 

"1 Ν. Υιπάοροποηρῖς Ο1954Τοι15, 1απηροσϊ 2, {ΓΒΡΠΙΘΠΕΙΠΙ οοΠήποης 
μις. 24, 19-21 εἰ 99-49. Ἐεεοήρθοταπί Τγεδυιονίας, οἱ 

φεοι]ο ΤΙ αδεῖριιαί, οί ΛΙίετις. 
Το. Εταρπιοπέυπα α Ίμις. 18, α Βαπάυνίο ου]αίαπι Μοπίο[αἱσοπῖο. 
ΡῬ. ἀπειρμειτργίαυις Α, τεδοηρίας, ΤΥ ΕναηρεΠοταπι {γαριηεηία 

α Επιτίε]ο (απῖ 5οσι]ο ΥΙ δα αἰίτ Ρις) εχδογ]ρία 6ΟΠ{ΊΠΕΠΡ, Τη. 
1.9. 6παἱρμειυγίαπιις Β, ταδοτίρέι5, οοπιρ]θοίθης {1αρπιοηῖα ο Ἰμαςα 

εί άο8ηπο, ]πάϊος Κηϊθζε]ιο, αι γρίδ εα εχρτ]πῖ εὐγαν]ζ, 56ειΙ- 
Ίο ΥΙ εχαταία. πι. 

ΤΕ. Τιῤίρεηςα {ταρπηθηίιπι οπρ]ες 1]. ζοαηηΐς, {γρῖς οχςοτρέυπη 
δίιάϊο Ἠειιδ. Ἰλείδιεηῖο Παογαί εοἀεκ 95. 

19. Ὑπέϊοαπις 964, φοη]ρίας 4ΠΠο 949, ἀσεηίει οο]αΐις α Β]τ- 
εΠῖο. 

'Τ. Βουτρία [. {ταρπιεηία οαηηί6 ργοοδαλ]άἶσα, Πογαπῃ Ι6εβῖοηΏες 
. ἀεάεταπί Βιτοπίας οἱ (εοιρί. Οοπέπεί εοᾷεχ ο. 6, 25-67. 

«αρ. 7, 6---δ. 9. Βεοι]ο ΙΥ οοάίέεπα νιπάϊσατε θ(πάμ]έ (1ε- 
. οτβῖ. | . 
Τ. Εααϊᾶς Ναπῃ, Ψεπείῖς, 5εει]ο Χ νε] ΧΙ εχαταίᾳ». ἈΝοπηι]- 
19 εχ εο Ἰεείίοπες ἀεάιν Βϊτε]ίας. ς. 
1Χ. ΡΙΠοίμεςς ραυ]σοο Ιηροἱδικάϊοηεῖ. Οοπίπεί ΙΥ Εναηρε]ία 

-.. απεῖο] εἠατασίετο δοπἱρία, οἵΙπι οοπηπιεη{αγῖο αππρ]ο πιποπίθις 
Γι Πεγὶ οχαταίο. ᾖ1μεοίῖοπες αφιοί ο Ίμασα 6 ἆοβηπε ἄεσετρ- 
|. (85 πιθοηι σοπηπηυηἰσαγίέ Ώουγονγο]ία», οπή 5οοπ]ο ΧΙ δοΠρίιις 

. νιἀείιτ. 9. | 
| ι 

Ἱ Ἡ.. ΟΟΡΙΟΕΣ ΜΙΤΕΕΙς ΜΙΝΟΒΙΒΟ5 ΕΧΑΒΑΤΙ. 
]. Βαφιεεηεῖς Β. Υ1. 27. Ἠειιε]λ]ηὶ: Βεηρα]ιο Βας. Υ. 5οπἱρίιις 

-. 6εευ]ο Χ; αοειταίε εο]]αίις α Ἰ/εἰδίεηῖο. 
4. Βαλί]εοπεῖς Ὦ. Υ]. 25. Εαίναπι Ῥτοάϊσαίοταπι; Βεπρε]ῖο Βας, 
. β7 δοτρίις 56ο. ΧΥ; ἀεπαο οο]αίας α ἸΜείδίεπίο. 

ς . Οοιοοεπάοποειςῖς, Ώυπο Οῶκατειις ΨΙπάουοποαπρίς, 1 αποίατῖο 
. οατα]ορὶ παπι. 16, φοηρίις 56ο. ΧΙ. ἸΝοὔβίαπι εἶις ἀεάῑε 
. Ττεσεπονίας, ἀεπιιο οοη(Πέ Α]ίετιὶ5. 

14. ερ]απὶ γ. οἶΐπι, ]πάϊςς Πμε]οπρίο, Βερίις 2867. Ύπεπῃ ΕΙεῖς- 
' εἶεγις (5εά ρείρεταπα, πέ νἰάδίαν,) Ώυπο πάπῃ. 84 δισηαίέπα 

566 ρετ]]ρεῖ. (Ώο Ίος εεξαιῖσᾳιθ Φίερμαπ]οῖς οοάἱοῖθας οοἩ- 
{6ς, 4 6αρία ραδ. καν ἰ]--««κανΙί ἀιερυίαν].) 

 εερηάπί δ. Ἠερῖας αιοπάαπι 2871, πάπο 106. Οαία]οριις 
τι ΡΜ]. τερῖα τείετί αἆ θεσσίαπα ΧΗ. 



κών ΡΠΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ ᾗ 
6. διερ]αηί ε. Βερῖα αποπάαπι 9425, πυπο 112. μή πάν 

τοδία οαία]ορο.) 
7. δίερ]αηϊ ς. Περ. 28666, ηπο 71. (δες, ΧΙ.) 
δ. διορ]απί ζ. Περ. 2242, ηάπο, αἱ νιἀείατ, 49, αἱ ἴπ ων Τ6- 

{οταν αἆ 5ος. ΧΙ. 

ϱ, Φίαρ]ιαηϊ ιβ. ἸΜεισίοηῖιις οιπάθπη 6056 εοπ]εοῖέ, απὶ Γδίετο. 
ο ον Ρατίκίηνς ο, τά ονί[ος. 2862, ηιης 85, δοΗρίμς αππο 1168. 1 

Χ]0. Κυρίετί Ῥανῖς. 1, αἱ νιἀείατ Ἠερ. 28605:, (απίεα 2247) πιπο 
91, 5εειἰο ΧΙ ααί ΧΙΥ 5οπρία5, Αι Ώερῖις 256057, παπο 
8ο, (6ο. ΧΙΙ.) πμ] εδί 119. | 

11. Καρία! Ῥατῖς. 4. Ἠερ]ις 9424. Ὑ)οίδίεπῖας ἀποῦρις ευΙῃ νο- 
αηϊπῖρας οοηδίατο οἳ, 5ἱ Βοϊνιπή ]αάϊσΙο ΦίαπάΠΙη δἷέ, 5δεει]ο 
ΧΙ «οπρίιπι 655ε, ρογμίθοί. Ειεϊδοπετας Περίαπι Π]ήπι 3424 
ηιΏς ΠΙΠΊοΤΟ 1 19) δἱσπαίαπα ε5σε (τας. ΜΠΙΠΙ νετο ημπς «556 
νιἀείαιτ 121, Μαϊίμααπι ας Ματουίη, εἴ 122, Ἱωασαπα πα 2ο- 
4ΏΠ6 ΦΙδίεης, (366. ΧΠΙ,) 

Ν19, Φυῦ Ώου ΏάΠΙΘτο ἸΜ/είδίεηῖας Ἰεοίῖοπες ϱ οωφδνλως σοά[- 
ο οἴδαν ἀεοετρίας οχΗηϊρι]έ Ἱητετ 5α οοππηϊδίας, βο]]]σεί α) εκ 

ῶ(ερ]. ιδ. τὰ εδί Ὑπείοτίαπο Ῥατίδίπο 774, 5ευπ]ο ΧΙ] εχαταίο͵ 
ο Μαιίορσπη, Ἱωμήσαια εἴ ἆοαΠππεπῃ «οπιρ]θοίεηίε, πλ Ἱπίτα 

120: ὮὉὮ) ο Μιρίε ῬατίδΙπο ὅ, 56εµ Περίο αποπάαπι 256053, 
ο πυης δο, δεσμ]ο ΣΠ δεπρίο, πηλΙ Ἱμίτα 119: «ϱ) εκ α[ο 410- 

ἆαπι «ο1σςε, αάῃις Ιρποίο. 

Χ]ὸ. Κυςιετ Ρατῖ. 6. ἨἩορῖις οἶῖπι 22443, πιπο 50. νι 
«οου]ο Χ[1 νε] ΧΙΙ, ημας Μα. 1, [--.9, 2]. εαρ. 26, ὁὅ- 
δὸ. ορ. 2/, ὀ6---28, 10. ἥΜατο. 1, 2-45. ἆο. 2ἱ. 2-πη. 

ο Μα]ας Τη Ἰοοῖς ἀεπαο εοπ{π]]5 5εά νεὶ παπς φρὶαιερῖο Ίου 
εδί, Ρρι5εΓὔ]τα 1η ρορίοτ]οπδιι5 Ίωισα εαρίθας οἱ Ιῃ ᾖοαμπε. 

14. Κυρίετὶ Ρατῖς. 7. Περ. 9424, πιπο 70. Ῥεο. Χ νε] ΧΙ. 
15. ΙΚιςδίετῖ Ῥατὶς. 8. Περ. 25608, παπς 64. Φος, Χ. 
16. Ἠεσῖας οτι 1561, πυπς 64, ργοοἰαβμας. ες. ΧΙΥ. 
Χ17. Ἠερίας (ποπάαπι 2244 (αηίεα 1898 Ίτοπι 20689). πυης. δο, 

βιωσοἰαίίηης. δες. ΧΥ. ο. 
18. Ἠερίι», οἳ Πάες αρεπάα Ἠείφίεπῖο, οἶῖπι 2241 αἱ ήν 
Πα. 4/ δἱρηαίαδ εἴ ΑΠΠΟ 1964 5εΠρίι5 ο5ί. ο, | : 

19. Περ]ας 15609.9, 
20. Περίας 1955, ηυπς 1968. 26ο, ΧΙ]. οΙΠῃ οοπιαιοη{απῇἰς. ο 
21. ἨἩερ]ις 29600, παῃς 68. Θες. Χ. ο. (Οοάϊος» 11 168. 19. 20. 

2]. εο]]αά ποη δαπέ, εεἆ ρτοάπουπίαγ Γαπίαπι αά 1ο, δ. α δἱ- 



δΕΟΤΙΟ νΠ. κο 

"Πποπῖο, απ νεο Βορίιπι 2241] μήδααπι οχοϊἑανίξ, Τά Ίος 
Ιστ ΠΠαιθΓο επΓαςςο ν]ἀείιτ Ἰλ/εϊδίεηῖιι5.) 

22. Οοἱδοεγίηιι 2467, Ροδίεα, ἴεσίε Ττανϊρίο, Ἠερῖιις 9244, παπς 
Ἱ 72. π]ας Μα(ίῃ. 1, |---, 25. (Ῥεε, ΧΙ.) ο. 
25. Οοἱῦ0. 9947. Μαιαο ε{ί Ἠίαιεο αἀ]εοία οδί νειδῖο λωήια. 

Εοτί8δ5ε πυης εοί Περ] 77. Ῥεο. ΧΙ. ο. 
94. οἶϊπι (οἱρειί. 4112, ροδίεα Βερῖις 2244 9εα 2245, πιπς 

178, οαπ οοππηθηίατ. ες. Χ{. πι. ο. 
πθο, οἳπη Οο]δετί. 2209, πυης Περ. 191, επι δοΠο]]δ. 6ς. Χ. 

νε] ΧΙ. η. ο. 

20. Οοἱδειτ. 4078, ουπι οοπηπηεπίαΓ. 960. ΧΙ. ο. (Ουἵπαιε ηος 
εοᾶῖοες, 22. 2ὐ. 24. 25. 26. οοπία]έ ΦΙΠΙΟΠΙΗ5, ϱ 1ηαγο]η] 

-. οὐ οηίς Οτεε]]σαπα ναγίαηῖος Ιεοίίοηες Ἱία αἀφετῖρα]ί, τί Ἠοιι 
εἵηρι]ος εοά1εες δι πουπϊηῖρα5 αρρε]]ατεῖ, δεά εκ Ιδίῖ5 αάπαε 
πηοάο ΗΠΙΙΠΙ, Πηοάο ἀπο5, ἴτες, αιιαίποτ νε] αΙπαθ πο ' 
οΟΙΠΠΙΕΠΙΟΥΑΤΕΓ. 

2/. Οοἱδειτ. 6045. Μο Οοἱο. 1. 
| 28. Οοἶμειί. 4705. ΜΙΙΙο Οοἱὺυ. 2. θεο. ΧΙ. 

29. Οοἱρετι. 6066. ΜιΠιο Οοἱῦ. ὃ, πιαεῖ]ας Ναί, 1, ]---]δ- 
Πη. 

30. Οοἱρετί, 4444. ΜΙ]ιο Οοἱμ. 4. εοπᾶπεί 16 ρήοτα Μαίἴ]ιαί 
εαρΊία. 

9]. Οοἱδοτί. 6095. ΜΙμο, αθιιο ας Ρτοοεάεης, (οἱρ. 4. εοπΙπεί 
 τε]ῖαυα Μαιος εἰ 8εα ρτῖοτα Ν{ατοί οαρῖία. 

92. Οο]ρετῖ. 0611. ΜΙΠ]Ιο Οοἱῦ. δ. Ετασιαδυίάτι ΜαείΠ, 10, 22---- 
26 Πῃ. 

κοὸ. οἶῖπι Οοἶἱδετί. 2544, ἀειπάε Περ. 19713, παπς 14, Μι]]μο 
(1 Ἐναπρε[{]θ) 0οἱβ. 8, 5ες. ΧΙ αιί ΧΠ], Ίαοεγας ἵπ οπιΠΊμΠι 
{ετε Γοἱίοταπι εχίτειπΙ(αθδὰδ. Ῥτοτα 16 οαρΊία Μαι(λαρὶ ἀεπιο 
εἰ αοσυταίε οοπίυ]1. (0οἀϊειπα Π]ογαπι 27---δὅ Ιαοίίοπες ΜΠΙ- 
Πας, οο]]εοίοτε Τ,ατγοφπῖο, Ρτοσυταηί{ε νετο Α]χίο, εἀἰἀΙζ. Ίμαι- 
τοαιής αιίεΠῃ Πρτος 1]ο5 ηΙπι]ς {οδιπαηίετ οομ{αᾖ15δε, ππμ]{α»- 
ᾳ:1ε Ιεοίῖοπες Ἰπίασείας τε]]αι]ς5ο, ν]άείιΓ.) 

94, ΟοἱΗηπίαπας 195. ομπῃ οοιωπηθηίαΓ. Φεο. Χ.[. 

Ἰ ὅσ. Οοἵδ. 199. Ῥεο. ΧΙ. 
"96. Οοἵε]. 20, ευπι οοπιπιεηίαγ. θες. Ἁ{[. 

Ἱ Ὁ/. ΟοἵςΙ. 21, οσπα δο]ο]ῖς Ργενίωτίρας. 96ο. ΧΙ. ροζ 
ἁ οἱ». 900, 56ο. ΧΙΙ, Ἰαάϊσε Ἰλ/εϊσίεπῖο, ααὶ ἆεπιο ει 

ἡ ο εοπε]]έ, 65ι Φίερ]ιαηί δ. Οομέ, 5µρτα ρας. χακανί. Μις 



Χεὶν ώ ΡΠΟΕΗΕάαΟΜΕΝΑ 

«ορί ΜαίΠ. 14, 15-15, 90. «αρ. 20, 14---21, 27. Μανς, 12, 8 
--ἰο., 4. | 

99, Οοἱδ], 29, οἱ οοπηπηοηίαν. 36ο. ΧΙ νε] ΧΙ. 
ο 40. Οοἵ]. 22, οππι οοπιποπίατ. Ὠεο. ΧΙ. Μα]ας ο. 20, ἆ5 

πη. 

41. Οοἱδι. 24. ἩΜαιίαας οι Ματοις οΙΙΩ  αιλινλώναι Φρο. ΧΙ. 
(60οάϊοες 94---4] εο]]αά ευπίέ α Ἰ/οίδίαι]ο.) 

43, Νεάιοσιις, Απιε]οίθ {ειπροτο Ιπ εο]]ερίο Ττεσεηςί α5δεγναίιις, 
{,ουἴϊοηθς 6], α Ῥείτο ῬΙέ]ορο πιατρϊηϊ ερλαπῖσα εἀἰοπ]ς 
(ος αἀδοτῖρίας, ραθ]1οἳ ]ατῖς {εοΙί Μας, 

45, 9αη Μαρ]ογίαηις, 56ο. ΧΠ. Ἱπδρεοίας αὐ ΑπιεΙοβϊο εί ἶ- 
ΠΙΟΠΙΟ. ο. 

44. Οαρατίς 4ε ΜΠΙβ5Υ., πµπς Ἰπ ΠΠςσο Ὀτιναηπίζέο παπι. 4949 οἳ- 

σηαΐμ5. ῶεο. ΧΙ. ΟοΠαίας α Ἠρενο. 
ἄ4δ. Ῥοα]είαπις, Ιπίεγ οοάῖςες Βατοσσίαηος παπι. 9] κἴρπαίως, 

Όσο. ΧΙΥ. Μο Βοά[εῖ. 1. 

ἄ46, Ῥοά]είαπας, Ιηΐίοι Βατοσ(ῖαμος 29, 9ες. ΧΝ. Μπο Βοά1. 2. 

47. Ῥοά]είαπις, 366. ΧΥ, ΜΠΙΙΙο Βοά[. 6, Ὑ/αιίοπο Ῥοά]. Ἱ. 
485. ΒοάιείαπιΙβ, ΟΗΙΩ ΦΟΠΟ]ΠΙ8, πο Ἱία νεῖιδίας, Μο Βοά]. 7. 

49. Ώοο |. ἵω ΡΙΟΠοί]. Ὀοά]εῖ, οοἰ]αίας α ΜΠ]]ο. 
προ, ιάλώνν 1, ἵπ ΡΙΡ]οί. Ώος[. θἱρηπαίυς [ιαιά. Ὦ. 199. ειπα 

δο]ιο]ῖς, 5ος. ΧΙ, πιπή]ας Μα. 1, ---θ., 96. αρ. 12, 9-24. 
αρ. 25. 20-51. Ματς. 14, 40 16ΛΝἱ ο. ο, (8-291 4. 

Ἀδ]., Ἰαμµάίαηις 2, 1η ΡΙυΠοίἩ. Ῥοά|. δἰσιαίτι 1,αιιά. Ο. 715, 69. 
ὧθο. ΧΙΙ νε] ΧΙΝ. 

Ἀρ2, Ἱμαιάιαπας ὅ, Ἱπ ΡΙρΠοίᾗ. Ρος|. ἰρππίας Γαιά. Ο. 28, δοτῖρ- 
τα 9ηπο 12656. 

59, Βε]άοπί 1, ἵπ ΕἱρΠοίΠ, Ῥοά[. θες, ΧΙΥ. 
54. Φε]άοπί 2, 101άεπΠι, δοΠρίυς 4ΠΠΟ 1958. 
55, οε]άεηῖ ὃ, 1ρΙάεπα, τεςθη{Ιο5. (1/αμάΙαπο Ρα οἱ δεἰάεπίαποταπι 

οοἱιαίίοπεπω ἀθάιί Μ11τις.) 

56. Ππου]ηϊεηθίς οο]]ερ]] . , Οκοπῇ, 5εο. ΧΥ γεὶ ΧΙ, οοἱ]αΐτις 
α Ὑ/α]ίοπο εἰ Μο. 

ὅ7. Μασἀα]οπεποίο «ο]]οσί, Οκοπίϊ, 96ο. ΧΙ, ππιθ]ας Ματς. 1, 
Ι-11. εο]ατις α Ἰλ/αϊίοπο, Παπππιοπάο εἰ Μ]1ο. 

58, Μον εο] ερ] 1, Οχοπῖ, 5εο. ΧΥ νεἰ ο εο]]αϊής α Ὑ/αι- 
ίοπο εί Μο. | 

59. (οπνΗ εί 0Ο. οο]]ορ], Ομπάμα, εο]αίας α ΝναΙίομο, 
Ροι]αδίταίας α Μο, νίδις α Ἰείδίειο. 



5ΕΟΤΙΟ νΙ. Χου 

60. ΨΜοοι 1. πηπο ἵπ ΡΙΡΠοΙΗ. Ὀ ηϊνειςϊία(ῖς Οαπίαυτϊοϊεηρίς 5ἷσ- 
ηδίις ΠΓά. 9. 69. οπρία5 4ηπο 1297, οοἰ]αῖας α ΜΙΠο. 

61. Μοιι[ογΗαηις, ηπο ΙΠ. οο]ιεσῖο Τεηϊίαι]ς ὈρΗΠπΙ ποῖαῖις 
. 07, 5ες. Χν νεἰ ΧΥΙ, επατίασεις, οο]]αΐις α Ἰλ/α]ίοπο εί 

ΜΙΠο. 
62. (οορῖ, πμο, αἱ ν]άείαν Μανκ[μίο, ἵπ Ὀἱρ]οίΠ, ρυρ]. Όαπ- 

αῦτ. φισπαίις ΚΚ. ὃ, 95, οο]]αίις α Ἰ/α]ίοπο. 
65. [[εεενί 1. πάπες ἵηπ σοἱΙ. Τηπ]ίαίς Ὀυ 1 δΙσπαίις Ὁ. 20, 

οσα οοιηιθηίατῖο. Ἰλοαἰδίεπῖιι5 5ιιδρ]σαίις εδί, 655ε Ἠππο οι1ῃ- 
ἀεπι ας απἰεσεἀεπίεΙη, αιιοά νὶκ Ρτοῦαβ]]ε νιάείιις, 

64. []ς9στ! 2, οαποπάαπι ΤΠοπια (οαά, παπο ἵπ οσο. τηε, 
Ῥιδ]. Ε. 1. ΜήΜιας εἰ Ἠ)είδίεηῖως εοπ]εοθεγαπέ, Ἠπς ΗΌσΙΙΠΙ 
556 ευη ἱρδίπῃ, εῖ ἵω Εναηρε[]ς Εέπ]άπα Επι. ἀεάῑι Ὑ/α]ίο- 
Ώι5, αιιοά {απιεῦ, τί ΜατδβΙά5 πιοηυ]έ, Ιποβτιπη οδί. [ας 
6οί, ουη]ςίέ Ἡη/αίδίοηῖιι Ιεσί]οῖιες «οά]οες Ἔπι. ἵρ5Ηππαϊιε οἱ Πο5 
φεου(1 δυΠη15, ϱποΠΙαΠΙ ϱαΙηε]]1 δο]ίεπι 5ηέ ΙδίΙ οοάϊσο. κ 
πίτοςμθ [βεετίαπο εχοετρία ἀεάῖί Εεἰ]ο Ώοάννείίας, ΜΙ]Ιο Ῥυ]- 

Ἰα]σίις. 
05. Οονα]] 1, παπΠςο Ἰατ]εῖαπις ο7 760 1π ΠΠΙ5δΘοΟ Ὀγιίαηη]ςσο, {οΥ- 

{556 Ἰαιιά γείμδίας, εο]]αίις α ΜΠΙ]Πο. 

06. Τμοπια (αἰα. Λἀδοηρία 5υηί Ἰ]ς Πο δεποµα, Οοπέυ με ΜΠ]- 
μας. | 

67. Πυπαιράοπϊ 2, 1π ΡΙρΠοίΠ. µοά]εὶ. 5ϱο. ΧΙ, πιυῖ]ας δο. 6. 
64---2]-β. οο]]αίας ο ΝΤΠΠο. πῃ. 

68. Ἰλποειετί 1, Ροδίεα οοἱερι Ιμπεοἰηϊεηθῖ5, Οχοπίϊ, οο]]αίτις 
α Μο. 

69. Ι,εϊορδίτιεηκῖς, ἵη ΕΙ ]ιοίμ. Ἠα]ας5 οἰγ]ίαξϊς, 56ο. ΧΙΥ, πυί]- 
5 Μα. 1, 1---ἰδ. ὃ, οο]θίις α ΜΠ]]ο, οἱ ευγαξίας α ζαε]- 

..90ΠΟ, ου]ή5 οο]]αίίοπε δις οδί Ἰαίδίεπίᾳ5. Αα 2αεκςοπί 

οο]]αίίο εχδίαί ἵπ οο]]ερίο ἆθεσα Οαπίοῦν, 51η. Ο. Θ. 1. 
70. Βυπκ]ε, παπο οο]μερῖ Τνγιπιε, Οαπταῦσ. 56ο, ΧΥ, «οἰαίας α 

Μη]ιο εί {ογί855ε α Ἰη/είςίεπ]ο. 
71. Ερ]εδίις, ἵη Ε1ρ]οίΠ. Παπυοίμαπα, φοηρία 4ηπο 1160 
δει 1166. Ἱεοίίοπες εχοθιρςίῖ Ττα[ειμία5, ρα Πσανιέ ΜΗμς, 

γιάις Ἰλ)ειςίεηῖα. 
Χο. δοηδοπί, η ης Πατ]οίαηας 6647 Ἱη πιήςθο Ὀπίαππίσο, 566. 
ΧΙ. Θο]ἱ Μαίίμαο αἀφοπρία εί οαίεμα. Οοπίυέ Ἰείδιεηῖας. 

79. Ὑ/αἰα 1, πυηο ἵπ σοἰἱερίο οάῑς Οδ, Οχομῇ], 5ες, ΧΙ. 
74. Ἠλα]Ιϊ 2, παπο Ιθιἆθπι, 966, ΧΠ1, πηαεί]ας Μακί]ν. 1, 1-14. 



’ 
πονὶ ΡΒΟΙΕάΟΜΕΝΑ | 
εαρ. ο, ὀ0--6, 1. Ὀωιπφιιο Ἰ/αἰαπαΠη οοπέ]ήε αἱ [κος 
α 41ο Ἠ/εἰδίἙηΙ5 ]εείίοηες αεοερῖζ. ή ο 38 38 

75. (αοπονοηκίς 2, ᾳ1οπι νἰάῑὲ Ἰλ/εϊςίθηϊης. ο. [ωμή 309 

76. Νιεηπειφίς δες Οῴδατθις, 1 απιροο 28, 9ες, Χί ν πάς, 
εο]]αΐάς α Μαςίτιεμίο εί Α]ίετο. 

77. Ο,δαταιι, 1αππρεοί 29, (ποια 24.) οτι. μη. η) 

οο]]αίας α Τγοδυμον]ο εἰ Α]ίειο. 
78, ΟαιρχονΙ, Πρβίεηςῖς, 566. ΧΙ. Ἡμοείοιοθ δὼ Κωώλοήι 

αεζθρ]ῦ ἃ ΏΟΕΙΠΕΤΟ. 1 ο... 

79. (εοιρῖ Ώοιζα. Μεπίίοπειη εἶς {εο]έ 6οππατς. ο. 
80. 1. (. αταν, δες. ΧΙ. Οοπίπ]εταί οἶἵπι ... ; - Ἰψει- 

ίϱΠ]Η5. : 

5]. Οοάΐϊοε» ϱγαςῖ, ΦΙοΓΠ1 Πέ ππεπ{1ο 1η ΜΩΗ μόνα | 
Ια0ΠΠΟΤΙΠΙ, δοΠρίο 56ο. ΧΙ. Μόνο 

52. Οοάϊσες αάΠΙρΙΙ α Ίμαυτ. Υαἰ]α, εο ενα Απ ον) ολ) 4 
80. Αισιδίαπις 1. 

94. Αιριδίαπυς 2, Μαίί]ναις οί Ματοὶ Ρος. 
86. Ααριδίαηις ὅ, ἀἰδουία: ρ]αρι]α: 1 Ἐναπσεμείατιπῃ 
86. Βγζαμάπας, Ῥοδομῇ. Ἐκδες αἱ πι 96ο. ΧΠΠ. (Οοἀϊσεν 80 

---δθ οοπ(α]έ Ῥεηρε]]ις, ο εμ]ας εἀμίοπε ομρήκη Υατ]αηίον 
εχοετρε!έ Ἰλ/οίδίεηίιις.) .. 

(57. Εδι Ἱπίνα Ιπίει οοἆ]ζος Μα(οῖ Ἡ7.) | 

886, (οάοσ, αάεΙη οασῇμ. (απιεγαγ]ας 1η επ] {απ Ν. Τ, απηοϊαίῖο- 
πῖρις ΙαιάανΙζ. μάς. 

50, (αεμαπα5, ππς Αλώῤ ών θα ρέιι» ΠΟ 1006. οο]]αις. 
α (αοΠ]ίο οί ἀεπιιο α ΜαϊίΠα, απὶ επι ηπῃ. 20 εἸρπανίι. - 

00. ᾖαο. Εαθ Γανεπιτοηοϊῖς, Ῥοσίθα Ί/οἱβί, οχφοτῖρίις δες. 
ΧΥΙ ο εοἀϊςς 4ΠΠΟ 1295 εχαταῖο. Οοπέ]ῖτ Ἰλ)εικίθπίας. 

91. Ρειιοηί], 56ο. , ο] Ιεσίῖοιες Μας αεεερῖίϊ α Μοπίεβα]- 
οοη]ο. μη 

ϱ2. Απάν. ΕδοΠ 1, Ματοις οΙΠΙ 6ΟΠΊΠΠΕΠΕ. ρωνων οοπίας 
λ)αίδίει]ῃ». | | 

ϱ). (ταν, Ιαμάαίας α Ὑοδνιο. 9. 

94, Εφο]λῖ 2, επατίασαεις, Ματειπῃ εί [μασαπι οομίΐποης οΙῃ σοι». 
πιεπίατ. οο]αΐ15 α ἸΜείςίεπῖο. νο, πννας 

05. ἸΜιοε]ενί 2, πάπο οο]]ερή 1ποο]ηϊιεηκίς Οκοπή, Ἰμασης. 8 
.ο8ρ. 11. 2 εί ζο8η1εδ εχεερίῖς 2 νε] ὁ {οἱ16, οἵἶπι ΕΟΠΙΠΠΘΗΕ. 
Οοπέα]ίε Μήμας, | λέων λεωκὸ, 

Ἀ9ο, Τη εποιαῖϊ ππαηα δοπρίη Εναηςεαπη ὀοαηπῖ5, π- 

ση 



ΘΕΟΤΙΟ ΥΠ. Χογ!! 

βοὰἱαϊ, φἱρηαίαπῃ Δ. ὃ. ὃ7. οοἰ]αίαπῃ α Ἠ/αἱίοπο, οἱ εδὺ Ῥοά[. 
2, εἴ α ΜΙ]Ιο. 

9). Αιρομας Ροσίθα δι άρΙθκους, Ώυης (1ε55εηςῖ5, Ἠναπ- 
“βεϊταπι οαυμ]ς, ἀθεοπῖρίαπη (αἱ νιάείαν ε οοἆ. 96) αππο 1500, 

οοἰ]αίαϊη α Ῥθησε]ίο αἳ ᾠσ]ιυ]ζίο. Ὑἱά. Μιε]ιαε]ς «Β1ὐ[ἱοίή. 
ὍΟτιεπέ. ραιῖ. 2. μα 

(98. Εδί 5πρτα εοάεχ .) 
99). Ἠιίρειδ, 419 δις ο5ῖ Ηε]ηρίης. ο. 
100. Επδεδνα]άἩ, α1ιο 56 1ΙδΙΠη 6556 πατγαί Ἰλαρεηφει]ίτς. ο. 
101. Ὀβεπυασμίαπις ὃ. Εναπρε[πι φοαημῖ5, αιοά Βεηρε]ο εχ- 

ο δοτιρίαπῃ νιἀεραίιαγ εχ εά{τίοπα αιαάαπη Βαςφί]εεης!. ο. 
102. Μεάϊιεσι. Ἐταρπιεμίαπ] α Μα. 24 αἆ Ματς, δ.1. Οοἱ- 

Ια1οπείη εἶας, εαϊοπΙ Ῥιαππίαης αἀδοιρίαπι, οοπιραταν]ζ 
ο 8ΙδΙ ὙΝείἰδίε]ας. 

105. Μασατιηϊαμις, 96ο, Χ. Ῥαιοςμς Ἰεοίίοηπες Ουοεῖ]φο ϱΟΠΙ- 

πιμη]σαν]ς Βἰσοίἵι5. 
“104. Ὑιοπετί, 5εο, ΙΧ νε] Χ. Οισάαπι εχοθιροῖϊί Βϊροί]ς. 
105. Εὐπεχὶ αὐ Εδοπεηρασα. ἈΝοίθπι ε]α5 δογϊρςίς Θο]ιορῃ]θτ 

ῦεμ. ο. 

“106. Οοπι]ς ἆςᾳ Ἰλπο]οίδοα, 56ς. Χ, οοἰ]αέις α αοζφδοπο.᾽ 
(107. Βιρ]οίπεσα 5. Ματοί {ταίναπι Ῥτοάϊσαίογαπη, Εἰογθηίο, 

δεβῖρίι5 4ηπο 1959, οἰαίαφ α Ταπῖος Ίάεπι, αὐ νἰἀείας, ααϊ 
πηγα τεουγγῖί ΏἹΏιθτο 201 ΙηδΙρηΙ{18. ο. 

106. Ραττ]λαςῇ, Ροδίεα 5. φοαηπῖς ἆα Οατροπαπία, Νεαρο], πυηο 
(«δατειις Ὑπάουοπεηςίς 1η καρρ]επιεπίείς ἸΚο]ατῇ ΠυΠῃ. 4, 
66ο, ΧΙ. οµπ ουπ]πιεπίατ. ἨεβδοπΠρίαδ α Μοπίε[α]οοπίο εἰ 

Τνεςε[ιονίο, οο]]αίας αὐ Α]ίοτο. 
109. ΜεαάΠ 1, Ροδίεα Αδκεν], ηαης Τη ππἩςεο Ὀγίαηπίςο ο]1]6.ς, 
“110. Βαπίαπας, Ῥετο]πί, αρορταρΏπι ραγάπι εοπιρ]α(εηοῖς 

- ρετίῖπι δζερμαηίσα (εγς οζ]]οπῖς, Ἠ]ο 1Ρὶ οοηδι]ίο ΙΠίετρος 
Ἰαίππῃ ε πιατρῖπε ἈίερηαΠ!ϊ, Ὑιάε ή ηιδοίας πηθας οσ1έ. ρατί. ]. 

. Ῥαρ. εἰκχχί. εἰ Ῥαρρε]ραυπϊ Έώαππεπ (οἱ [αίαπί, Βετο]. 
1796. 

(111. Τμεείῖοπες Ὑε]εδίαπα, εχ οἀϊμοπθ Θέερ]απί Ἰαΐπα απηὶ 
15460 εοἰαία οπῃ ε]άδάθπι οἀϊθΙοπε ρτῶσα απηϊ 1550 οο]]εσία, 
εἰ ριᾶεἵ νοσαβι]ῖ5 εχρτεδδῦ. ιά. ΜαιςΠΙΙ Γ,εἰίεγς {ο Τταυϊδ. 

112. Ιιεείῖοπες Βατροιπίαηα., 86ιι εο]]αίϊο εοἀϊαιιπι ΤΟΠΙΔΠΟΓΙΙΠΑ 

99 (αποχπι 10 Ἐναπρε]ία οοπ(ἰπεῦαηί) βησηη ἡμμήμήῃν 
Ψὰ6 8µρτε ραρ. Ἰχεὶχ. 
ου, 1. 5 



χογϊ ΡΒΟΙΕαΟΜΈΝΑ 

11ο. Ηαν]οίαπις 1810, 1Π πιάδεο Ρτϊίαπηϊσο, ες, Χ. νε ΧΙ. 6. 
Χ114 Ηαπεῖ. 6640, Ιρίάσπι, οπι 9ο]ο]ῖδ, Ὀεο. ΧΗΙ, υπυ]ς 

ο Μα, 17, 4-18. ορ. 26, 59-78. εαρ. 28, [δρ λδδή τρ 
12.6. : 

115. ΗΠατ]εῖ. 5059, Ιριάθιι, ες. ΧΠ, πιι]ας Μααλ. ο. 1-5. 

10. Ματς, ο, 25-56. Ὥωπο. 1, Τ8--9, 10. «αρ. 6, 4- ἰδ. ο. 
1, 2--2]-Ππ. ο. λος νο 

116. Πατ]αῖ, 6567, 1]άεπι, ες. ΧΙ]. ο. | 
κ]]7. Ηατ]αι, 5791, 1ριάεπι, οἰίπι Ῥοπίίει, 966. ΧΙ, πλθῖως 

“Μα. 1, 1-18. ο. 
18. Μαιομ 24, ἵπ ὈϊρΗοίμ. Ρος]. ου. ΧΙΙ, πε ]]α5 Μαι. 

Ι. 1---θ, ὃ. ἹΊμς. 10. ὁὅ----14, 20. «αρ. 18. δ---19. 9. 1ο. 16, 

20----2]-βη. Βαρρ]εία ευπί Ίάοππα ππαΠ ταρεη!ϊοΓῖ, ο. 
ο. Ρατϊδίηις Περῖμ5 ο/π 26560503, πυπο δ5, Κιδίετο Ρατ. ὅ. 
."Ἓρο. ΧΙ, ου]ας Ἰθοτίοπος α Ἰλ/οἰςίθμίο αΜπήνιῳ διιηῖ Ιοί(οπῖ- 
Όις εοάϊαῖς 12. Υἱάε ραρ. χα 8ηρτα. ο. 

1120, 5. Τιοίοις αἆ ΠΠΙΤο ῬαπδίογΙπα, ΠΗΠΙ, 74, βιερῄαιἡ ιδ 

τσ Γα]]ους Μαίίμαας, Ίμισα οἳ οαΠποθ», Ῥεο. ΧΙ. Ἠσ]ας 
εἴίαπι οοαϊοῖς Ἰθείίοπες Ιαΐοπί 50 ΠΙπΙετο Ἰλείδίεμίαπο 12. 
γιὰς 6αρτα ΙβΡΙάεπι. 6. 

Χ]9]. Οοάεκ ΡἱρΠοίπεσα 3. «εμονεία, Ῥαπθ]ῖς, ερμκνή ΔΏΠΟ 
1284, πιαθ]ας Μα. ὃν, 2]---δ, 24. ο. 

(122. ας αι αργα ὀδᾶσα 97. Τη ο]ήοπα Ρος ΡΘΙΡΕΓΑΠΙ 
Ὁ. εππάεπα οοάϊοεπα, ἀῑγιοῖς ποπιηίρας Ἱηφίρηϊέαπι, Ὀἱς Ἰαιιάανε- 

Υ8Π1:) 
1929. Ψϊππάοῦοπεηεϊ 1,απηβεοῇ 90, εο, ΧΙ, ἀθεοπρίιφ Αλαν 

ολον]ο, οο]]αίας αΏ ΑΙίετο εί ΒΙτοβίο. 

194. Ὑιπάοῦ. 1μαπιῦ. 91. Θες. Χ1 ναὶ ΧΙ, --- 8 ου -- 
Α]ίετο εί Ῥϊτεβίο. 

125. Ὑππάοῦ. Ἱη δαρρ]εππεη!ῖς Γο]ατϊ 6, (ποη 16) Ρόι ώλο 16, µ 
:. 9θο, Χ ναι ΧΙ, εοἠαίας α ῶχθθε]ονίο, (ααὶ ο. ΒΡΡε]- ἁ 
Σ ἸανΙέ) Βϊτοπίο εέ Α]έετο. Γ 

126. ἀπε]ρμειυγίαπας ΧΙ. 16, ες, ΧΙ, μα ᾳμο ᾶά Κανπεοή 4 
Άειιε Κγιέεπ δεν 1 «ομ. 5, 7. ρᾳρ. 965. μμ, 

127. Ναῑσαπας 949, 6ο, ΧΙ νε ΧΙ. (Οοάΐσος Ι2η-ΡΗη. 6οῃ- .. 

{0115 νε] Ἱηδρεχ1έ ΒΙτοβΙ5.) 
198. ας. 966. 969. Χ]. ο. 
129. ας, 9608, δες, ΧΙ, ου Πῃ οοιο]ῆς, 6, 
190, Ὑαϊ, 959, Ῥεο, ΠΠ], εἰατίασεις, στοςο]αίῖπις. 6. 



Ο5ΣΕΟΤΙΟ ΥΠ. ΧΟΙΧ’ 

191. ναι, 9600, 9εο, ΧΙ, οἶῖπι Α]άὶ Μαπιι, Ραπ][ι ΑΠ. 
192. ναι. 961. δες. Χ[. ο. 
199. γαι. 9659, ὃες. ΧΙ ο. 
194. αι. 904, θες. Χ].ς, 
195. αι. ὅθ5., ὧθο. Χ]. πι. ο, 

196. γαι. 6065, εο. ΧΙΙ. Μαάμαιις εἰ Ματόας επι ΕαἩγπιϊϊ 
εοπππιεηίαγ. 9. 

197. Υαϊι. 706, 6ο. ΧΙ νε ΧΙ, οιΙΏ οοπιπεηίαΓ. ς, 
198. γαι. 707: ευπι εοπηπιεηί. ο, 

199. γαι. 758, θες. ΧΙ, Ίμισας εί {οβπῃ, ΟΙ «οπιπ]εηῖ, 6. 
140. γαι. 1158. βος, Χ[.ο. 
141. γαι. 1100, δες. ΧΙ. ς. 

142. γαι. 1210, δες. ΧΙ. 
145. γαι. 1229, ος, ΧΙ. επι ΟΠΗ. ο, 
144. Ὑαϊ. 1254, Βεςο. ΧΙ. ο. 

145. γαι. 1548. Ίμασας εί {04ἨΠ68. 9. 
146. ῬαϊαΏπο ὑαΐ. ο, 6ο. ΧΙ, Μαι, εἰ Ὑἴατο. οἳπ οΟπι- 
ο απεηῖ, ς, 
14/. Ρα]. ναι. 69, δες. ΧΙ. ο, 

146. Ραι. αι. 126, ες. ΧΙ νεὶ ΧΙ. ς. 
149. Ρα, αι, ]71.ς. 

190. Ρα|. γαι. 189. θες. ΧΙΙ. ο. 
151. Ρα. γαι. 220, Ῥεο, ΧΙ, εαπι 5ε]ιο]]ῖ, ο. 
152. Ρα]. αι. 22/, ες. ΧΙ. ο. 
159. Ρα]. γαι. 229. ες. ΧΙΙ. ο. 
154. Λιεχαπάτῖμο Ὑαϊτ. 25, Ὢεο. ΧΤΠ, επἵΏ εοπιπιεηέ. ΤΠεο- 

ΡΗΥ|. ο. 

155. ΑΙεχ. Υαϊ. 79, 9εο. Χ,. ο 1η Ἠπίροιςί, Γογδίίαπ Ἰάρπι οί 
εωρτα πιειαί 99. ο. 

{56. ΔΙεχ. ὑαι. 199, οἰπι (οἱάαδί, ς, 

157. ΌΏτρίπο γαϊ, 2. Φεος. ΧΠΙ. 

.δ. Ρῃ ΠΠ. αι. 59. θες. ΧΙ. ο. 

Ἰ 159. Βαιρετιπίαπις 8, 9εο. ΧΙ. ο. 

160. ΒατΏο, 9. 36ο. ΧΙ. ο. λή 
].. Βατὺ. 10, 96ο. ΧΙ νε ΧΙ. ππβ]ας ᾖο. 16, 6---21-Π8,ς6.. 

169. Ῥαχμεν. 11, δοπρία5 2Ώπο 1155. ς, 
168, Βαιν. 12, κος. ΧΙ] να ΧΙ. ο. 

Ἰ 164, Βου. ας 9ος, Χα ὁ: 
165. Βατὸ, 14, δες, ΧΙ, ατοθεοἰαέίηιι, ας 

| 53 



6 ΡΠΟΙ ΕΕΟΜΕΝΑ | 

166. Βατὸ. 115. Βεο. ΧΙ νεὶ ΧΙ, αἱάπια 11655 οαρίία νας 
ηθς. ς. 

167. Βαις. 208. 6ο, ΧΙ! νε] Χ]].ο. | 
166. Βατὸ. 211, ῥεο. ΧΠ], οὐπι οοπηπαθηίατ, ΤΠεορΗγ]. ο. 
169. 9. Μαν 1η γα[οε]]α Β. 195, ντ οος. Χ[Ι.ς. 
170. Υα]ϊςο. Ο. 61. θες, ΧΙ. ο. 
171. αἰ[ς, Ο. 75, ὃες. ΧΙ. ο. 
172. Τα]ις. Ε. 90. δες. Χ[[.ο. | 

179. 9. Βανιμι 23, Ἡοιης, ὧεο. Χ], πω ]μς δή 19, ασ-δις 
πη,ς, ’ 

174. Βαεῖ]. 4]. 5εΠρία5 4ηπο 1059. πι. ο. 
175. Βαρ!]. 119, δες. ΧΙ. 6, κ 

176. Βαφ!]. 152, Θες. ΧΙ, παπ]ας 16: 2, |---21-11. ο. 
177. Βαν]. 1659, Βεο. Χ] νεὶ ΧΙ]. πι. ο. 

178. Ληρε]ίοις 1, Ποπια, δες. ΧΙ. ο. 
179. Ληρε]ϊς. 2, ρα, ΧΙ νεὶ Χ]Π. πι. ς. 
160. Βοτρία 2, ες. ΧΙ. ο. 
181. Ζε]αάα, Θος. ΧΙ], οµΏῃ δοΠο[Ι]5. ς. 

162. Παυτεηαηυς ΥΙ. 11, Εἰοτεπίία, ες, ΧΙΙ. ο. 

186. Τ.αιμενί. ΥΓ. 14. θες. ΧΙ. ο. 

164. Ἱναυτεπί. ]. 15. δες, ΧΠΙ.ς. 
18ο. Τναιτεηῖ. Υ]. 16. Ρες. Χ[Π. ς. ον 
166, Τιαυτενί. 1. 18. 9ες. Χ. ο 66Πο]1]5. ο. 
1857. Ἱιαυταντ. 1. 95, Ῥεο, ΧΙ. ο. 

196. [,αυτεῦί. ]. 20, δες. Χ].ο. 
169. Ἱαυτεηί. Υ]. 27, δες. Χ]].ο. 

190. Τ,αυτουί, 1. 26. δες. ΠΠ. ο. 

191. αυτες. 1]. 29. θεος. Χ]].ο. 

192. Γαυτεηυίς. 1. 90, θες. ἈΠ[. ο. 

195. 1, αυτεηῖ. ΥΠ. 92, ες, ἅΙ. ο. 

194. Τναυτεπῖ. Υ]. 9ὺ, 96ος. «ΧΙ, ευπι οαίεηα, παω Μαιν . 
|---, 7. ο. 

105. [ιαυτεηῖ. ΥΠ. 94, 966. ΧΙ. οἶπι οΟΠΙΙΠΘΕΩΙΑΓ. ος. η 

196. Τιαυτεπί. ΥΠ. 19, 6ο, ΧΙΙ. ουπι οοιηΙπεηίαχ. ο. ᾗ 
197. 1αυτοηί, ΠΠ. 14, δες, ΧΙ, Μαι. εἰ ννα οµίη πολη ἡ 

πηθηί. (ἨγδοῬί. ο. | κό 
198. Τ,αιειῖ. 206. Ῥεο. ΧΙ ον 4 αν μΧ 

199. Βειιοάιεπογαπι . Ματία ο, Εἰοτεηῖ», Ῥος, ΧΗ.. οκ 6 
200. Ῥεησά, 9. Ματια ϐθ, 6. { 



5ΕΟΤΙΟ ΥΠ. οἱ 

901. Ῥναάισαίοταπι Ὁ. Ματοὶί 701. Εἰοτοπεϊς, φορέας 4ΠΠΟ. 
1959. ο. 

902. Ῥναάϊςο. 5. Ματοὶ 05, Θες, ΧΙ. ο, 

2059. Ῥταἁϊς. 3. Ματοί 707. 9εςο. ΧΥ., ἀῑαίεοίο πεορτασα. ο, 

204. Ῥοποπίεηκῖν (αποηΐσον, Βερυ]ατ. 640, Όεο. ΧΙ. ο. 
'. 205. Ὑεπεῖις Ὦ. Μανοῖ ὅ, οἰἵπι ΒερεατΙοΠηῖς, ες. Χν. ο. 
| 206. εποεί. 6, θο. ΧΥ. ον 

207. Ψεποί. 8, ῥες. ἅ. ο. 

208. Ψεπει. 9, δες. ΧΙ. ο. 

209. Ύοπει. 10, Θεο. ΧΥ, ο]ἵπι Ῥεςσαγ]οπῖς. 9. 
|. 210, Ὑεπει. 27. επ οοπιππεη(. 26ο. Κ. ο. 

211. Ὑεπεί. 699. σιαοοαταβίοις, 26ο. ΧΙ. ο. 
212. Ὑεπεί, 540, δεο. ΧΙ. ο. (Εάαπι Ύεπ. 041 οἰαίατ αἆ 

' ὧο. 8.) 
219. Ύεπεί. 542, Φεο. ΧΙ. ο. 
214. Ψεπεῖ. 545, Φεςο, ΧΙΥ. ο. 
215. Ὑοποι. 644, οιπι οοπηπιοη{. θεος, ΧΙ. ο. 
216. Οαποπῖοῖ, ε Όοτογτα αἰ]αίς. ο. 

217. ΕἘ εαπορῖο 3. φοαηπῖς 1η Ἠ]τιόάαο, Ῥαίανίϊ, ἵπ Ὀἱρ]ΙουἹινθοατα 
Γι 5. Ματεῖ (ταηρ]αίας, ο. 
| 218. Ψιπάοροπεμοϊς Παπιυοσίϊ 1, ος, ΧΙ νεὶ ΧΙ, ἀεδεπρίιδα 

Τιοκε]ιονίο, Ἱπδρεοίς α Βἰτεβίο, εἀϊίας αὐ ΑΙίετο. 

| 219. ]μαπὺ. 92, εο. ΧΠΙ νεὶ ΧΙ, εο]αῖ. αὐ ΑΙι. εἰ Βὶτ- 

... εἰἶίῖοι 
| 9020. Ἱ,απιὺ. 99. 9669. ΧΤ], οοἶ]αί. αὐ Αἰἱίοιο οί ΒΙτο]Ἡίο, 

22]. Τ,απιῦ. 98, ῴ6ο. ΧΙ, ο! οοπηιηθΗῖ, [πδροσίις α Βίντεο], ο. 
222. 1η). 99, Ῥεο. ΧΙΥ, Ῥετιεορα Εναπρε]ογΙπα 61 ΟΟΠ]- 

πηθηζ. Ιηδρεςίις α ΒΙτεᾗ. ο. 
229. ],απιὈ. 40. Ίος δε]οοία ο Μαι]. Ίμας. εἰ ο. οἶπι οΟΠ]- 
ο ππεηί. Γπερεσίιις α ΒΙΚΠ. ο. 

224. Ὑιπάου. 1π δαρρἰεπιεηί. Κοιατί 8, Εοτ]οδία 0, ή 
Ἰηδρεσίις α Έτεςεμ. εἰ ΒίτεΙ. εο]]αῖ. αὖ ΑΙ. 

925. γἱπάοῦ. ἵη δαρρΙειπ. Ιζο]]ατῖῖ 9, Εο]οδία 9]. φορέα 4ΠΠΟ 
1192. Ἱπερεσείας α Έτεςοῃ. εί ΒΙτοΠ., οοἰ]ας. αὐ ΑΙ0. 

226. Ἐκειπα]εηοίς 2, αἰσιαίας Χ. ΙΥ. 17, 8ες. Χ[νει ΧΠ. (Ίμες- 
Ώοπες εχ ος εἰ ὁσρίετῖς Βοογια]εηδῖρας ἃα Μο]άσηἴιανετο ἀο- 

ο οετρίας οχηλυα]ε Βἰτολίας.) ο. 
«227. Ἐκει. ὅ, ἴρη. Χ. ΠΙ. 15. 0εο. ΧΠΠ.ο. 

| 928. ΕδειΓ. 7, οἶση. Χ. 1. 12, 8ες, ΧΙΥ. ο, 



πι ΡΒΟΙΕάΟΜΕΝΑ | 

929, Ἑσουί. 8, εἱρῃ. Χ. 4. 21. φορία 4ηπο 140, πιάθίας ἸΜάτσς 
16. 15-20. 5ο. 1, 1---]].ς. ο 40ἱ 

200. Ἐδευιτ. Ὁ, θἵρῃ Φϕ. ΠΠ. ὅ. δοΗρίας 1014. 9, | 
20]. Εδοιγ. 10, 8ἱρη. ϕ. ΠΠ. 6. 9εο. Χῆ].ο. ή 

209. Εδειν, 11, δἱρη. φ. ΠΤ. 7, Ρεο. ΧΠΠ.ς, 
259. Έδευιτ, 12, οἵρῃ. Ἡ. ΠΠ. 8, 8ος, ΧΙ, οσπι οαίεηΒ. 6. 
204. Μαωοήω ας εορίιις 12786. 

205. Ἠανη. 2, εοιρίας 19ἱ4. Ἱεσοπθν πιήνδημ Ηανμήοηοίν, 

Β]τοβίο εοπιππαπ]ζανΙςέ Πεηδ]εγας. | Η 
206. ΟοἆεΣ. ει]α5 Ιεεῖομές ΠΠ{ῶ θυΠί Ιπατρ]ηϊ αρ μινκὴ νοά- 

Ιείαηῖ εἀτϊοπῖς παπα, γιά, ουπιῦ. Ογ1. (οΐα, 1. ρ. 245. 

ΠΠ. ΕΥΑΝΟΕΙΗΘΤΑΕΙΔ. 
]. Οοἱδετάπας 700, πυηο Περ. 20, ες, ΥΗΙ γε] [Χ. Οομιυήε 

Ἠ)είσιεηῖτις. 

δ Ἐναπσε]κίατῖα Ῥ]ετα(αςα οιδίπα σο]ικέλεήρ Ἀπαρποβηιαία, αιιδ» ΙΠίεΥ 96 
ἑαπίάπα Εαεταηέ Ἰηδροεοσία, ηος Ἰπάῖ-  ἀϊδδοπαπί,  ἀϊνεικῖς Νονι Τορί. οο- 
οαγυηέ ν1πὶ ἀοοῖῖ, φαἱ εκαιηπαπά1δ 1ρ-  ἀῑοῖριις Ρτοσυί ἀπρίο εχδοηρία 5υπ{, 
ϱἱς ορογαπα ἀράθτο, α{}1Π1 86ΠΠε] {απ-  ΑπΠαρποδηλα ϊρίέατ, α νι]ραντί (εχει 
ἔαπι 4η 8εΡΡΙΗ5 ΑΠΑΦΠΟΣΠΙΑ αποάᾳαθ  ἀϊδοτεραης, τεσίεταζοτίατ Ἰηίθι {εδίος 
ἵη Ἠναπσε]δίαι]ο αααο τΤερετίαξατ.  νατ]απίεπα ]εοοπεπῃ ἀε[ίεπάεηίςς; ο, 
Φυατε, ουπι Ἰάεπι Ίοσας, ἵπ θοάεπι ν6γο απᾶσποδπιδία, (1.5 γεσερία8 6χ-- 
Ἐναηρε[ςίατίο αἰαποί]εδ τεσυστεῃδ, Ἰρεπί ]εσίῖοπες, {εδίρις ρτο γυ]σατί 
ΏΟΠ 8επΏρες Ηἠξάεπα νενρῖς γερείαίαν, {ἰεχκία αππαπιεΓαπά1 αίφαο εδ5επί, 
νῖκ απηῖαπι οθτῖ 6998 Ῥοδδιπηα5, ἀαπιπποάο ἆθ 1ρ8ῖ5 σθγίο ποβῖφ οο-- 
Εναπσεᾖδίατ]α Ἰη τεὔΏπεπάα ει Ἰεοίι- οαίατε. ᾖἘαίεπιας εἴρο, ναταπίπατα 
οις, 41 οχ 1ρ8ῖ5 Ἰαυάαίαπη Ἰπνεπίι-  Ἱεοβοπαπα οο]εσίοπες Ίαβοτατα ἆἀθ-- 
απυδ, υρίαμο 8101 οοηβίατε. ΜΙα5  ᾖ{Εεοία Πιο. (ΘμοΠΙᾶΠ νεΓο Ῥοπάθ- 
επῖτη, ὙΓοΐϊσίεπίας, Ῥ]τοβϊας, οσρίοτι- ταπᾶϊ παπί ἴθδίεδ, πηοἨ παπαρταπά:, 
ας οαυἱ ΕναπρφεΗδίατια οχαπποταπί, ΄ Ῥετεχὶρυ] πιοπχεπ{] ο5ί]5ίε ἀε[εσίας; 
(οεχοερίο ἔαππεη Μαέ]εριο,) ἀἶδογέ- Ίπθο πιπ]έαπι πονὶ τοβοι5 αεοεἀετεξ 
Φαπίες (απίυπο ο να]σατὶ (οχία 1εοίῖ- νι]σανί (εχζυ], 5ἳ νο πιακῖπιο ἆοος- 
οπ65 απποζασμηξ, πες πηοπιιετιη{θο- πεί αμα, Ἐναημε]ρίανία εαἀεπι, . 
ἴονες, αίγαιηπε Ἰάεπα οοάεχ αρ οαπα ασε ριο]εσίίοπε ναπαπίε εχοϊίαπίαν, 
εϊᾳ5 εοποομϊαί. 159 περρεμᾶα, αλβ ουπι τεοερία "οΟΠΒΕΠ{ΊΥΘ. Τα 
αιιαπινῖ5 πο οπηπΊήο οχοιβαπάα 8ἵέ,  Επασποβηααέπα Ἰηϊθ] ας οἰαικι]ῇς, - 
που]ᾳυαπα {αππεη ορδίαί, 4ο παπα τί Εναησεμδίατῖία νετρα αἶ]αυα να] 
ἵη ος ππιαπαϊς Ἰοοβοπίρας τεοίε α Ἱπίείδετετε {εχίαϊ νε] {ταηδίμγε 9ο- - 
ὶδς Πρήδαἀεαπι5. Ναπι]θείο Ώναη- επί, οοιταρΏο αΠοαιαπέσίπα απ]άσπι - 
ρε]ισίατ! ου] α5άαπα, α νω]ρα ὀΊ5ο-  εδδεί πιαπΙζεβίίος, 5ἱ οοπηπαοηΣίγαγε 
ΏΦΗ5, ποαιααιασπι Ἠβπο δοἰαπῃ ο Ῥοβδεηῖς, ἵη Ἠδάεπα Ἐναησε[ίαν!]ς.. 
ο8άδαπ1 τεριάϊα ἀοβεί, απ]α Ἰάειι εἀπάεπι (εχίαβ γοιῖου]απι ΥΘΟΙΥΓΟΙΘ᾽᾽ 
ἨναηρεΠβίαΙαπῃ 1η ο απᾶρηοδιηκίο 1π απασποδπᾶίε Ππόάϊο, 8Ώ5αάε υ]]α 
οὐπῃ γεοερία οοποϊη. Ἠπ]ας εηῖη νατιείαίς, δεὰ Ῥεπεβοῖωπα 1η ογῖᾶσαε 
Ρεπετῖς Εναπρο]ἰδίατίαπι ἆποβ ίνα απ βπάϊοδο5 Ἠΐπο τοάυπάθη», δά- 
{θ5ίθ5 ἀϊνειςος αἴπια] τεργῶβεηπίαξ. ΄ πιοάστα Γοταῖ εχὶσπη. : Τη ἠπάϊσαη- 
Νπαῖίγαπα γεσμγοπ{]8 ἵη θοἀθπι Ώνδη-  ἆῑδ επίπα πα] αδπιοςἱ ΠέυτρὶοίΒ οοἵταρ- 



ΟΡΘΕΟΤΤΟ. ναι οϊ 

2. Οοἱυ, 2215. Οοηΐ. ἡλ/6ίςι, πη. 
ὃ. Ἠ/ποε]ετῖ ὃ, θεο. ΧΙ]. Οοης, ΜΗ], 
4. Μοοτϊ 2, παπς ἵη ΡἱρµοίἩ, ραδ]. απίαῦσ. Ὀά. 8. 49, - 

ΧΙ. οοπέ, ΜΗ. 

“δ,. Βοά]είαπις ὃ, ἵπτει Ῥατοσσῖαπος 202. φερίι5 995. Οοπί. 
ο ΜΗ. εἰ Ἠ)είδι. πι. 

"6. Ῥεα[ρενί 245, ]μιράυπὶ Βαΐανοταπι, ράργτασεις, ϱ1ςοαγᾶ- 
"νίεις, Ὢες. ΙΧ.’ Οομί. είς. πι, (Η]1 ες Πτ Ιεοβοπαγὶ 

το αποϊαἶδιις Πιατῖς εοτ]ρίϊ 5η{.) 
7. Οοἱρετι, 614, δες. ΧΠΙ. Οοπε. Υειςε. 
8. Οο]νενί. 648, 8ες. ΧΙΥ. Οωπε, μόνα 

9. Οοἱυ. 66861. ΟΌοπι. είδε. πι. 
10. Οοἱυ. 721. Όοπε. Ἠείςί. πι. 

1]. 0οἱυ. 1265. Οοπί. Ἠ]εῖςέ. πι. 
12. 0ου. 824. Οοπί. είδε. πι. 
19. Οοἱρ. 1241. ὅοιε. Μεϊςι. πι, 
14. Οοἱµ. 12582. Οοπί. ἨΜείςι, 

. Οοἱρ. 1924. Οοπί. Ὑγοαιςε, 
16. Οοἱρ. 3466. Οοπ:, Ἠοιςε. πι. 
17. Οοἰδετίπιας αμἱάαπι, Όοπι. είςί. 
316. Βοά1οῖ. 4, «ἱρη. Τναιά. Ὦ. 131, ες, ΧΙ νοὶ ΧΠΙ. Όοπε, 
ΩΜΗ ος τἳ 
19. Βοὰ]. ὅ, ἵπ εαία]ορο 50468, αἱρπ. Αγοῃ. Δ. 84, 966, ΧΙ φεί 

ΧΠΠ. Οοπι. ΜΗΙ, πῃ, 
ποθ. Ἰμαιά. 4, ἵπ ΕἱΡΗοί1. Ῥοα]εί. οἱσπ. ]μαιά. Ο. 79. -- 
«1047. Ουπε, ΜΗ, τη, 

ΝΟ]. Φε]άθηῖ 4, η Ερ]οίΠ. Ροά]εῖ, 9986. οἷρα. Ατοζι ε]ά, ". | 
50, δες, ΧΙΠ, οπί. ΜΗΙ, πι. 

399, Φο]άεπὶ ὅ, ἵπ Ὀἱ0]οῦν. ὑοάιεὶ. 9984, οἶση. το. Βε]ά, Β. 
54, 5εο. ΧΙΙ, οτε, ΜΗ. πῃ. 

29. Μεκαἡ, Ροδίθη Αακκονη!, ἀεϊπάε Ἐοηία., Ἠάῑε Ἰλ/οίςι. | 
4. Δαθηκίαπής 4, Πτετί σγαπαϊιοτίὔως φορέας. Όοπί. Βεηρ.. 
32ο. Ἠατ]είαμις 6650, 1ῃ πἼμθεο Ῥγιαπηῖσο, ὤθο, ΧΙΙ, τη. 

Ἀ25ῦ. Ῥαις ε]ακάσεπι οοἁϊςίς, θα τηβΏ φοΏρία. 
Ἀ2θ. Βο[εἳ. 9990, ίση. αρ. 'Βε]ά, 2, πιαΏη τοσοιῖ εοήρεας, Ἱ Γης 

ο ΕΝ Ὥς Ώσοπος αιαἰάθπι ἀπ  οο[αία. Οια5πᾶπα ΥοΥο Εναισεἰϊσεα 
- Ἡστογε Ροδβυηί.---(ετεγαπη, Έναι-  οπ]αδαιε ρα ίσου] ρει]αδίγανεήτα, 
Εεϊσίανία, να]. ἀςπιο. ἃ πηθ οκαπήπα-- Ἱπάϊσανϊ ἵα οψπιδοῖ. Οέ, ἴοπι. 2, 
τα γε] ριίπιυπα Ἰω Ίποσπι Ῥγοϊασία, ϱῥ. ὃ--θ], 
"που δυηί α οαρίίε οἆ οδἱοεΙὰ ἃ Ίλε 

ο τς 

-- 



οἶν' ΡΒΟΙΕάΟΜΕΝΑ 

κο7. Βομ]εὶ. 9991, εἱρη. 5.1ρ. δε]ἀ. ὃ, Ῥεςο. ΧΠΙ νεὶ ΧΙ]. πι, 
Ἀ2θ. Μαιο]ιί 22, ἵη ΡΙρΗοίΗ. Ροᾶ1. Ὀεε. ΧΙ. παν 

Ἂ29, Ματε]ὶ 93, 10ἱά. Θεο, ΧΙ. πι. ’ ο οκ 
90, Οτοπηνε] 117, ἵπ ΡἱΡ]1οι. νοςἱεί. 990, οοτίρίωο 1930 10. 

(Οοάΐουη 25---30 Ιεοίίοπες, ο ποημι]]ῖ5 εοταπι ρατεμ]ίς ἀε-- 
εετρία, μοδίτα ορετᾶ Ρτίπιάπι ρτοάΙετυηί.) μας «ὐίγη 

δ]. Νοππιρευρεηςί», ες. ΧΙ. Ἱμεσίῖοπες 1Π5ίρΠΙοΓθΒ λος 
ο Ῥωάει]εἰπίις Ἱη ήιιδεο «4ἱογῇπο (οπι. 1. Ρατ. 4. | 
32. Ἐναηρειϊδίατίαπι (αοίπαπαπα, θες. ΧΙ, ἱηρι]ατὶ Ἠνοῖ]ο 4ο-- 

οοπἱρίαπα α Ἰαίαο. 
88. Μεποϊοαίαια (Οατάϊπα]ἰ Αἰἱραπί, γιά. ΜΙο]νασ]ής. Βἰδίοιή. 

πουά ογΊεπ/{. ἴοπι. 8. 
94. Ενοηρε]δίαιῖαπι ΜαΠΙΠΕΠΙΕΠΦΕ, ἀεδοηρίι ᾱ- Ἠ]μοκίο 1η 

Ειολ]οτηή Β1δήἱοί. ἴοιη. 9. 
95. Ψαϊϊοσπιι 951, Ῥες, Χ νε] ΧΙ. οἰνατασίετε η ο, λα 

εί 5ο πεΠΗΙΠη ο ἡμα Άννα, ἱεοίῖοηες Ίδαμε αἆ 44 ἀερεῃ- 
τατ Βιτο[]ο.) 

96. γαι. 10607. θες. ΧΙ, οἸατασίειε 1Ποἰα{[ὲ. 
37. ἙΒοτρία ὃ, βες. ΧΙ. τη. 
38. Π,αοιοπαγίαπι Εἰοτοηίππι 1. ο. 
29. Ιμεοίοπατ. Ε]οτεπί. 2. ο. 4 

40. Εφειτα]εποίς 1, ἵπ Ἰπο (επιρ] αἁγίο Ἱπέος πνίγει, απ, 
απίας δογναίι», εί Οηγβοδέοποῖ ποπιεῃ πηεπείέα», Μαν δξ, οα- 
ταςῦ. ποία(ῖ. ο. 

4]. Ἐδειγ. ὃ. δἴρη. ΠΠ. 12, θεο. Χ. οἱναγασς, ποὶα[ξ, ς, 
42. Ἑςουτ. 4. εΊση. Χ.ΠΠ.]ὸ, ς [Χνει Χ, οἰιαταςῦ. με ο. 

40. Ἐδευτ. θ. αἱρη. Χ. ΠΠ. 16. Ῥεο. Χ]. πι. ο. 
44. Ἠανμ]εηφῖθ Ὁ. ΓΘΕΟΕΩΠΙΟΓ. Τη. | | 
45. Ὑϊπάοροη. 1μαιηῦ. 15. Ἱπίετ οοᾶΐσες μ... ον παρ 

πηδηίυΠη Εναπρε]σίατῃ, εἨαταςί, ποϊαδΒΙ. Όοιτ. Λἰτεγας. 
46. Ὑπιάοῦ. Γοι]αν! 7, Εοτ]οδία 25, Παριπεπία Εναπρε]δίατίο- 

ΤΗΠΙ, οπαταοῦ. ιπιοία 1. σομυί. Ττεδεπον]ας οἱ Λ]ίεγι. 
--- 
μ « Ξ 

Ιν. 6ΟΡΙΟΕΣ ΙΝ ΜΑΤΤΗΑΣΙ ΕΡΙΤΙΟΝΕ. ο δίμΗΗ( 

δ. Βϊρ]οί]ιοςας 5 ος ον Μοςηυομεί 45. Υ. Ἀθφινι Ἀον πα 
νο] ΧΙ. 

Β. 8γποά, 48. πιω λλολν Περι] (ιών «ήρωας 
ου, ΥΠ. ώ ο. | 



ΙΘΕΟΤΙΟ νη. οὗ 

ο. Ὀγηοᾶ. 44. Εναηρο]ατίαπι, δοΠρίαπα 1066. 
-ᾱ, Ῥγποςά. 42. ΠΥ Έναης. ουπι 5ο]ο[]ς, ες. Χ. 
ε. Ὀγποά. 48. Μαϊτίμαιι οἳ Ματοις οπῃ δο[ο]ῖς, 6ο. Χ. νεὶ 
κα 

{, ΒΙροίμεσα ών Μοφᾳπεηοῖς Ὀγηοάϊ 1]. Ἐναηρε]ία- 
τίαπῃ, Ρατϊπη Ῥεο. Χ, ραγίῖπι τεσθητΊοΓί πΙαΠΙΙ δοΠρίυπῃ. 

ϱ. Βγποά. 47. Ματεϊ 16. 2-8. Ίμασας οἱ {ομαππος αἆ σαρ. 21. 
20. 6ΙΠΙ ΟΠΙΠΙΕΠίΑΓΙΟ. εο, Χ. νεὶ ΧΙ. 

Ἡ. Ἴγρορη. 12. Ἐναπρε[αταπα, Πειῖς φιαάγαξϊσ; εοάεχ οπι- 
ΜΗΙΠΠ, αἱ αἆῃις ἵπ Έτορα Ἰπποιιετιηῦ, ο ος 5ἳ ου]- 
Ἴἀεπι Μαι] ΠαάϊοΙο φίαπά σπα ο5ῦ. 

Ἰ, θγπος. 49. ΤΗ Έναης. εΙπῃ εοπηπηεηίατ, πηγη, ες. ΧΗ, 
᾽απ]ας Ματς. 8, 12-04, «αρ. 14, 17-54. Ίο. 15, 9 
16, 8. 

οὐ Μκεα!. Νοναπῃ Τεςί. 6ο. Χ.. 

|. 8γηοά. 990. Νον. Τονίαπι, «μπι Ῥδα]ηῖς οἱ οῖ. 6ο, ΧΙΙ. 
“τη. Τγρορυ. 19. Μαϊίμαις εἰ Ίσα ευπι εοπηπιεηί. ΤΠεορΗγΙ. 

9ος. ΧΙΙ να ΧΙΝ. 
η. Τγροσι. 1. ΙΤ Ἐναυρ. ουη οοπηπιεηί. ΕαἱἨγπηῇ. δες, ΣΠ. 
ο. Ὀγποὰ. 200. ΤΝ Ἐναηυρ. φοΠρίη5 1199. 
Ρ. Φγμοά. 201. ΤΝ Έναηρ. Όρο. ΧΙΥ, πια]ας Μαϊ. 12. 4] 
'.φμ]9, 881 4ο: Ισ; 24---18. 20. 
ᾳ. Ὀγποά. 975. ΤΙ Ένας. Ῥεο. ΧΙ νε] ΧΙΙ. 

'τ. Ξγηοά. 264. ΙΥ Έναης. δοΗρίις 1275. 
8. 9γπος. 94. ὁοαπΏος οι οαίοπα, ες. Χ]. 
τ. Τνρορι. 9. Εναηρε]ατϊ ρα1»., ῶεο. ΧΥΠ. 
Υ. Ῥγηος. οἶπε ΠΙΠηστο, Ι Ένανς. ες. ΥΠΠ. εἰατασί, αποϊα[ὲ, 

εἰ Ιπάθ α {ο. 7, 99. Ῥεο. ΧΙ νεὶ ΧΙΠ. (Εδί Βεηρε]! Λο»- 

«ουθησῖς, ἨΠ/εἰσεεηϊ 87.) | 
κ. Βἱυ]οίμοσα αὐυ]ανϊ Ιπιροτία]. Λοσα. ΙΥ Έναης. ῶες. ΧΙ. 
-ᾱ. Οοἀεκ Μαιϊι]ια!, ΙΝ Ἔναυρ. Θες, ΧΙ. 

τ -α. Ὀγπος. 94. ΟἨεγβοςίοτηῖ Ποπηί]] ]---42 ἵη Μαϊίμ. Θες. ΧΙ. 

}. β. Ξγποά. 80. ΟἨ1Υ9. Ἠοπι.. ]---4ὅ ἵη Μαϊ. θεος. Χ νεὶ ΧΙ. 
(Ποιο μία 16---25 φυηί α π]8η ΤΕΟΕΠ/{ΙΟΓΙ.) 

ἳ Υ. Ἀγπσά. 96. 0Ἠ1γς, Ἀοηι. 46---90 ἵπ Μαϊίῃ. δες. Χ νε] ΧΙ. 
 δ, Ἀγποά, 57. (Ἠτγς. Ποπ]. |---45 ἵ ὀοαπη. Φεο. ΧΥ. 
1 ε, Ἀγηοά, 86. ΟΠ1Υς. Ἠοπι. ]---46 Ἱη οσα. εἴ λοπι]]ίαο 7 νο]α- 

πηην φουμηά!. ος. ΧΥ. ! 



ανὶ ΡΕΒΟΙΕαΟΜΕΝΑ 

ζ. 9γποὰ. 89. 01176. ποια. 1---4θ ἵπ Ἱοαππ. 866, Χ νοὶ ΧΙ. 
η. Ἀνποᾶ, 90. ΟΠ1γ8. Ίοπα, 49----90 Ίπ Μαι. Ὠθο. Χ νεὶ ΧΙ. 
3. Ὀγποᾶ. 91. ΟΠ1Υ8. Ἀοπι. 46---88 Ίη ἆοπηἨ. θες, Χ γεὶ ΧΙ. 
λ. Φγπος, 90. 0Ἠι1γ9. Ἱποπῃ. |---δῦ ἵπ οπηπ. Θες, ΙΧ. | 
µ.. Ξγποά, 95. 0Π1Υ8, Ώοπῃ. οΠΊΏςς Τη ἆοαπη. Θ60, Χ. 
ξ, Ὁγποα. 266. Ἐπε]μο]ορβίαπι οί πωφωο ο 6ο, 

ΧΙΥ νε ΧΥ. | 
π. Θγηος. 960. (6Π1γς. Ποπι, | ----44 ἵα {οαΠΠ. δες, ΧΙ. --  Ἡ 
ο. Ἀγποά 125. Ο11γ9. Ἰοπι, 45 ---90 Ἱπ Μαέ. θες. Χ νεὶ ΧΙ. 
ϕ. Ἀγηοά. 126. 0Ἠγ». Ἀοπι. ὁ8--«96 Ἱπ ἆο8ηπ. 6ο. ΤΧ. 
χ. Ῥγποά. 267. ο λονμα εί ΑρορίοΙοεναηρε]αγΙαπῃ. μεσο, 

ΧΙΝΥ νε ΧΝ. 
ψ. Ὀγποὰ. 2668. Επε]ο]ορίαπι οί ΑρβόνιαοθναακώλΜΙΗ βοο. 

ΧΙΥ νεὶ ΧΥ. α- 
ω. Τγρορταρῃ. 47. Ῥπολο]ορίαπα επι Ἱεοοπίρς-εχ Εναν Λο 

ἄ5 εἰ Ερὶοϊ. φεΏρίη» 1602, 

4 

. Ὀγπος, 76. 0Π1Υ8. Ἰοπι. ]---44 ἵῃ Μα. φοΗρίς 1006. 
« Ῥγηοα. 77. 0Π1γ9. ποπι, 45---90 Ἱῃ Μαιίμ. Ῥεο. Χ. 
. Ὀγποά, 78. 0175. ποπι. ]---44 ἵπ Μα. θες. Χ. νε] ΧΙ. 
. Ὀγπος. 92. 0Ἠ1Υ5, Ποπ]. 47---58 ἵπ ἆο8ης. ες. Χ νε] ΧΙ. 
. ὠγποά, 79. 0Ἠ1γ9. Ἠοπῃ. |---44 ἵπ Μα]. 9ου. ΧΙ, 
. Ὀγποςα. 850. 0Ἠ1γ8. ποπα. 450---90 ἵη Μα(ίμ. Θες. ΧΙ. πιεᾷ, 
. Ὀγποά, 9]. 0ἨΠ9γς. ποιῃ. 4]---δ8 ἵπ ᾗοαπῃ. Θες. Χ. 
. Φγπος. 8. (Ἠ1γς, Ἠοπι. |---4ο 1π ΜαΠΠ, δες. Χ. 
. 9γηοά. 69. 0Π1Υ5. οι, 40 --«90 Ἱπ Ματ. Θεο. Χ. 
. ιοερλου ατοΠῖερ. ΟΠετδοΠ. ΠΠ κ... οπη δοΠο[Ι]ς. Βου, 

"Χνεὶ ΧΙ. 
1. Οοὖεκ Μαιίμαὶ, Ίμασας εἴ νο, 6πῃ αδλοίδς, βεο. ας. 

νε] ΧΙ. 

12. Ἀγπος, 199. Οοϊκνν ο ΟἨγγδοδίοπιο εί α[ῑῖς ον. ὶ 
5 ἵπ Ἠναυρο]ία, Ο1Πι [ταβπηθη(ῖς εαοτί οοηίΐεχίιι6, νά ο 
γοὶ ΧΗΠ. 

Ι9. Ἀγποά. 198. νο] | ἹἩ Μαι. εί 'οαη, ϱ Ολο, 
96ο. ΙΧ., 

14. ΤΈγρορτ. ὃ. Ῥε]πο]ία ἵπ Ματο. οἳ Ίμαο. Ο11Πη ον Ἐαον 
εοπίεχίυς, δες. ΓΣ. εαἀεπι παπα ατα εοάεχ 19 φορα», 

15. Ἀγηος, 120. Εναρπιεπία οαρί1ς 1. εἰ 20 νι. ον, 
Πέετῖς ππα]ιδοι{19. 96ο, Ν ΠΠ. ομ1 θοΏο]1β, 

Φ5ο)πἳ ο σι» 9.0 μ΄ -- 



{1ΝΕΟΤΙΟ ΥΠ. ᾗ ον 

16. Ίψρορν. Ὁ. Εναριπεπία ΙοοίοΏιπα οες]εδίαΣί. Άοο, ΧΥ ναἱ 
ΝΤ. 
17. Ὀτεκάεισίς, ΙΥ. Ένοπιρ. ες. ΠΠ. 
Ι8, Ιροϊειοῖ ΡἱΡ]Ιοίμ. Ῥαπ]ήμα. Ἑταρπιεπία Μαι. 4, 8--- 

το ον 27. ορ. 6, 2---ὶδ. 90. Ίμας. 1, 1-18. . δες. ΧΙ, 
19. Ὠιτεδάειεὶς 252. Ἐπε]ο]οσῖαπι, ῷεο, Χγ. 
(20, --Εεί πορίει 89.) 

9602 Οοἁΐσες ρτγαξο]. 
17. ἀεάποιῖς, (5 Ὀϊδ παπιεγα(]ς, οἵ «ο. 110 αςε 111) τεδίαπέ 

805. 

ΟΑΤΑΙΟαῦ5 οοΡΙσοῦΜ 5ΙΑΝΟΝΙΟΟΒύΜ ΒΕΝΕΝΟΙ,Ε 
. ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΙ5 ΝΟΒΙ5 Α ΡΟΟΤΙΡΣ5ΙΜΟ 

ΡΟΒΒΟΥΘΚΙΟ. 

ΑΤΙΦ σοηδίατθ οχἰκίίπιο, ΟγτΙπα δὲ Μεί]οάίπι, ΦΙανογιπῃ αά. 
Ώαπυδίαπι Αροςίοἰο5, οἶτοα απ. 870 οοπ/[εσῖσο Ψδιδίοπεπι Β]ανί- ̓  
εαΏ1 δα]ίοπι Νονϊ ΤοείαπιεηίΙ 5 6απη(υε ρορίεα εἶτοα απ. 988. απο 
μ]αδϊπιϊτ Ώικ Ραρασαίας εδί, εἴῖαπι Πιιδεῖς (ταάἰίαπι {ᾳςς6, οο0- 
Πϊ αἰιίθίη νειδῖο δε, Ργαοῖριθ ἵη Ἠιιδδία α 5εοι] ΧΙ} πιεά[ο, 

-ταπι φποαά Ππριαπη, έπῑπι απσαά (εχίππῃ ἵρδαπῃ πηυίαίΊοηες νατ]ας, 
πό Ῥ]υγες οιωηίπο «ἰδήπριεπάας δἷπί Ἰπ ππαπιιεοηριίς νογδ]οηῖ5 15|4- 

"νου γεζΘΕΊΦΙΟΠέ», 4Μαγάπ1 ΡοδίΓεπηα, ΙΥρΙΦ ἀεπιάΠῃ οχεῖδα, ΟΟΠΙ- 
πηυηϊ δι τεοσρία ΕΠΠζ. 

΄ΑΙαν. 1. Ιμοοοπακίαιη απθϊαΙἱδδίπάπη, Ιτηιο]ορθίο Ό6ςο, ΧΙΙ 
ο βάπεχιπ. Οοάϊσεπι Ἠππο ππεπιθταπασευα, α Ὁ. «4ἰογ1ο 

ΠἩαπλο ΟἸοπιασϊϊ οΙΏῖ αμοπάαπη 6ΟΠΟΒΔΞΗΙΩ, οοΠέΗ]1 1η οςἷ- 
ἤοπε Χου. Τες5έ. ΝΤοδο. 1785. ἵπ 4. εἰ απϊάεπι εκ Ενοαηρε]ς, 

ο ΜαίίΠ. εαρ. 2. εἰ 28. οαρῖς ὃ. 10. 11. 15. 25. Ίαπι Ρ]υτος, 
-.«1απ1 ρ8ιςΙΟΥ66 νειοις; Μα{οῖ «αρ. 16. οαρῖεῖςὸ. 5. 8. 10. ναιοιις - 

φὐοδάαπι; [ας «αρ. 24. εαρὶῖ5 2. 4. 10. Τ1. νειδής νατῖος: 
.Σοδῦπί εαρίίυπα 1. 5. 7. δ.10. 15. 20. 21, γειδς ]απι Ρανες, 



ο ΡΛΟΙΕάΟΜΕΚΑ 

ᾖαπι Ρ8µσἴοιθδ. Τεχίις Ἠα]ας απ αἱβοίητα τουσηφῖοπί φ]ανίοσό, 
ἁππῃ α τοεερίο ϱΤῶ50 ἀϊκοτοραί, απίΊο5 οοάἱοθθ αο ριῶάριια 
Ῥ. 1,. 1. 19. 9. 69. 40. 118. κεφϊέασς πηλρίδηιιε ασσεάῖς απ 
οσσιἀεηιαίεπι σταοἱ {οχίις τοςθηκίοηαεπι, 414Π1 τερεηδίοηςς 9]ᾶ- 
ν]ζᾷ ΡοδίεΓΙΟΙ65. Ὑἱάα Ἰεείῖοπες ε]Ις Ίοεο 8ἱ9, | 

2. Ἐναηρε]ϊίαναπα, δοπρέυπι Ίη πιεπίαπα απ. 1917. η ΡΙΡ]Πο- 
ΌΊλεσα Λοαάειηῖα Θο]ειό. Ῥείτοροί. Οοπίμ]ὶ εχ που οοάϊεα εί 
ο οη!ῖ 5. Μαιι]ναὶ εἴπσι]α {εγε εδρίία, εχοθρῖῖς ἴππΙΟΠ ἆπο- 
Ότι τι] 1πα]ς εἰ Ἠἶπς Ιπάᾳ οι ρκάαπι οοπηηιαἶυας; Ματεῖ αρ. 

Ι6. οαρίεῖν ]. εἰ 15. νουδι5 πι]ίο»; Ίμισα αρ. 1. οπρίς 20. 
ν». ὁ4-Πη. ας Ίοσα απσάαπι φε]θοεία; οαηηῖ δἱηπρι]α {ετε ςᾱ- 
Ρϊία, εχοερίο 19. εί νετοῖθις α]ηιοί «αρ. 11. εἰ 12., εὐπι Ῥ]- 
Ῥμογαπ Θ]αν. εἀ]άοπε Μοσειεης!, 1759 ἵπ8δ. ἙἘκμιρεί αὐ]- 
ἀεπι οοἆεα ἶδίε τεςθΠΦΙΟΠεΠη αΠ{ΙΦΙΙαΙΩ, δε πηπ]5 Τη Ἰοεῖς οοἵ- 
ταρίαπη, οπη]δοῖς «ρε Ἱπίερτῖς νετδιοι]ῖ, αἀάϊῖς ϱ]οδδεππαδιας 
νατῖ ρεηετῖ. Οοπίπεί «υψΙηάε ]εείίοπες ἀῑδεγεραηίες Ἰη ππα 
εαἀειπαιιο ρετῖεορα, Ρὶ5 απί ἴοτ οσοιιτοηῖίες 6. στ. Μαίτηα 

17, 2. φοπιεὶ Ἱερῖί χίων, αἰϊα, γῖεε φῶς. ἆο. 19, 27. δεπιεί ἡμέ- 
θας, 8ἶϊα ν]οε ὧρας. 

9. Οπαίτιος Ἐναπσε]ίογαπι Οοάςκ ὧθο. ΧΙ. Ἱπ πιεππῦταπα, 1π. 
Ρροίπεσα Λεαάεπι] Ῥείγομοῇ. Ῥοει]ατεπη 19 σοη]πεί τε- 
6ΘΠΦΙΟΠΕΠΙ, αἆ ὁοή]οες ΡΥΦ605, ΠΙΠΙΟΤΟ5 ΡἰετΙππαπθ, τεβείαπη, 
56ρε εἴϊατη ϱ οοη]θοίπτα επεπάαίαπι, ὑΜαίϊιλ. 8, 90. απἲε 
μακρὰν αάΙῖ οὐ, ποἩ, οοά αἲΠ οπτίαπί, πα 2. εί απφυ]ς-- 
ἵπαπι Ἠναπσε]ϊίαγίαπι ἹΜοπαρίεηϊ Ἠεκυτγεσίῖοηῖ Ῥρτορε 
Μοδειαπι; φε]εοῖῖς Ἱπ Ἰ]οεῖ Ἰηπδρεοίπι α πο, 5εά ΠΙπα απ 
εἹπρ]]]αίϊπι οἰίαίατη. Τη δαμδιίπεηά]5 νοσαυι]]5 αἱ Ῥτο πηῖ- 
Ώι19 Ιδ]ία(ῖς ας Τη Ίρδα οίῖαιῃ ρΏταςί Ἱπιπιπίαπάα {αοἴ]ος, Ίη- 

ραπ. οχ]ήμθῖ α Ῥιτο ΒΙανοπίσπιο απρησάατη ἵπ Ἰοεῖς Ίππι ἆθ- 
Πεοίεηίθηι: τοϊϊημ]έ {ΔπΙεηΠ ΡΙ6εΓαδαα Ἰεείίοπες απτϊηῖ {ἔεκ- 
115, υξῖ αεί υ]ῖα οοάἱεῖ 2. ποῦ Ρραµσα5 αῑας σοᾷ]εο 2. εΠπεῖι- 
ἀα{ῖο;. «φακαὶ 

4. Οοάεα ᾳπαίπο: Ἐναπρε]ίογιπῃ ἵπ εΠατία Θ6ο. ΧΥ. ἵη Ρ0]οι]ι- 
σα Ποπάαπη Ρ. (σεἰα»ῖ Ποὐπετὶ, ο δε]ιο]ῖς ρῖῖ», Ῥτάρα. Όοη- 
τω! Μαλί εαρ]ία Ρτῖοτα απίπαιι εί αἱίπια αήησαε, Ματοί 



5δΕΟΤΙΟ ΥΠ. εἰχ 

οἱ Ίμιοα οπιη]α, ΟΠ εζΙίομο Ψηθησί, 10750. 1ῃ {οἱ. Πιο Οο- 
4εκ δοΗρίι5 εδί η οτνία ααῖ αἷία οἱ ν]εῖπα αἆ Ὀαπυρίαπι Ῥτο- 

εν]ηοία. Ἠεπεί πιυ]τῖν 1Π Ἰοοῖδ, ααπιν]ς Παὺ]ία ταίομε Ἰθο- 

πιοπΗΠ αἆ ροδίετίοΓες ΤεσεΗδΙΟΠΕς Ργοχῖιης ασοθᾶαί, νοςαυα]α 
.οἳ ΡΏταςος αηἴ](ΙογΗπη οοάἱσιπη. Α {εχία σταςο τεεερίο πηῖ- 
η8 ]ασ ἀοτί, ο αἀἰίαππεπία νοίηφία [ετο τοδεςθί οπηπίᾶ, 

᾿ α]ία επιεπά αξίας Ἱορας. 

ὦ. Οοάεκ ααίιοι Εναησε]οτάπα, ἴπ ΒΙ0ἱ. Οως. ὙϊΠπάοβροπεη» 
ἳ Νωπ. ΟΟΟΙΝΙ. Ἑμαδάειη ατα αἳ ρτονἱηοῖα ΟµΠΗ. 96- 
αεί]. 

ϐ. Οοἆεκ απαίοτ Εναηρε[Πογιπη, Ιω ΒΙ01. ζαᾳ5. Ὑππάου. Ναπι. 
σ0ΟΙΥ. δοπρίας πι Μο]άανία απ. 1595 απῖ ραι]]ο αηίθ. 
[ζππαςαιε Ἱεςίοπας νατιαη{ος «ο]]ερ]ῖ «|. [. (. 4ῑίεν Νο]. Ι. 
Νον. Τε. Ἠπεπηας, 1857. Ρ. 1129-1194. ϱοπια]ϊ ]εειίοΏος 
30 Αἱίετο ποίαίαφ ἆεμιο «ΙΙΏ εχίι δἰανῖοο εί Ργῶςσο τεοθρίο. 

.Αἰίεγὰς ει]πι π{γΙπ](υε εοάϊοεπα Έαπα Ὑππάοροπεηκὶ 6τασο, αμἱ 
πιυ]8 1Ώ ]οεῖδ α τεςεερίο ἀῑῆενε, εοηίι]εταί. δεά πεφιιε Ἰας 

Τ8ίΙΟΠΕ υυίᾳιε εθγίι5 655ε ροίείαιη ἆε Ιεοιοπίθιας φἹπρι]ογαπι 
(οἀἱσεμιῃα, 6ΙΙΩ δεδρΊτῖ5 ]εείΙοηες ΙοίεΠ{ΗΣ δοἱΗ1η εχ ππο, ἵασοεῃ- 

τς ἀἰίετο, εἴἶαιη 15 1π ]οεῖς, ἵπ αμρας ίγαπιαῖἸε οοηδεηίίτθ 
ση θά1εῖ εχἰσίπῃο. Αά ρορίεγίοΓεπι {θχίις φ]αν]οί τεςθηρίρ- 

ς Ὥθπι πίστης, εκ Ίπο αθιο εχεπηρ]ατὶ ΝΤοϊ]άανιεηςι ἁποίας. 
ρετΏπεῖ, αμαπινῖ Ἰεοίῖομε5 αιας, ραιιοΙδεῖηιᾶας {8ΠΠεη, αἰ- 

τεοταίοτ α Οοἆ. 7. εί εάις ἀϊδετεραηίες εχη]νεαί, Ῥεει]ῖατες 

Ιοοῖοπε γίάε ο. ὅ, 44. «αρ. δ, 4. 

7. Οοᾶᾷες αιαίποι Εναηρε]οτΙπ], ἵηπ ελατία δεπρίως Ὀεο. ΧΙ 
ἸπίΠο. Ἠιπο αὐ ἨιπιαηϊβνΙΠιο νίτο, ΤΠεοᾶοτο Βαιδθ, Ρτοίες- 
5ο{6 Μοδομεποῖ, ουίεπίαπι αἱ ραίτίαπα αυ]. Οοππεί τεςεῃ- 
ΦΙΟΠΕΠΙ οπημία!Ώ ροδίτεπηατη, ιαπ εατί Ἠηεηςῖς 12756, Ορίτο- 
ρἰομοϊς 13681, Μοδειεπεῖ 1065, {ειτε ἵπ οπιηῖρας δεαμυηέΓ. 
γειδυπῃ 26 Ίμιςα 17, επ οοἆεα οµ(ῃ αἰῑς οπητέ, 1811 το- 

α(Ιτιεγυπί εάΙΙ. Οοηκι]μὶ οοάϊσειω Ἠμης, ἆππι Ιεείίοπες νατῖ- 

απίες ο Μαγεο εί Ίμασα ἵπ οάϊεπι τεάἰρειείη, «908ΏΠεΠΙ ἂς- 

(ουτα ας ευη εΦΙίίοηθ Μο5οιεποί 1660 εοπέμ]ῇ, 

Β, Οοᾖεκ αααίμος ΕΥοηβε]ΙουµίΏ; «ΠΠ ριίαίίοπε Ἑιδερ οά 

ἱ 



οπ ΡΕΒΟΙΓάΕΟΜΕΝΑ 

: Οαερίαπτη, οἸοραπίθι π ΠΊΘΠΙΡΕΔΠΕ δοΗρίΗ5 αἩ. 1144. οἰἶπι πι 
ΒΙ0]ιοίπεσα ἐγρορταρ]μίεα Ναπι, 19, πάπο η ΒΙ0]. δγησάα], 

--αµα Μοσεια Ἰω ρα]αίΙο απαοπάαΠι ραίγιατοµα!ὶ οχίαῖ, 'Οοπῇ 
επι Ἱω Ἰοοῖς αωΙθαςάαιη δε]εσίῖδ. Οοπνεπίέ (απ ααοφκά Πη- 
"βάαπι ᾳπαπῃ Ταθίοπς Πεοοππι οπντα 1. 6ί 2. α]ϊκαπε απθϊαμίς. 
ογιάε 0ο, 1, 16. 18. «αρ. ὅ, 4. μας, 22, 49. 44, 

ϱ. Ἑναηρε]θίατίαπα 1Π ΠΠΕΠΙΡΤΑΠΕ Όθο. ΧΙ]. πι  Βή0. ςοσδας, 
5 οἶἵπι ἐγρορταρβίσα Ναι, ΤΕ]. Ἐκ Ἐναπρε]ῖς εοπίιῖ θοἱαπι- 
«πποᾶο. 1 Μαιοο φποδαι νθγθίσα]ος. :Ἰμοσίίοιιεν εἶς ορ 
δρ. 1, 16. «αρ. 6, ὃν - 

10. Νονιαι Τοφαιπεηίπη ἵΠ ππεπιῦταμα οο, ΧΙΝ. Μαπα, 
επί Μειτορο]ϊέαο φοηϊρίαπα οτεζῖατ, Ἰάδοφιο τοΙρίοθε 1π 

"Μοηαείετίο ὃ. Ατεπαπρεϊί νυ]σο (χιάοιυ Μοβειῶ δοιναίΠγ, 
 Αἰοχίαπα Ἠαπο, 4πθιη Ιηίεν Φαμείος εο]απίέ Ἠτδδῖ, Ίσα Ἱῃ- 
"σι ΡετῖτιΙη {1586 4ο ΠΟΥΕΠΙ ΥΕΙΦΙΟΠΕΠΙ 5Ἰανίσσπι αάογηββοθ, 1π 
ε]ιις νἱία αθφεγῖίατ. Ἐπιεπάαίῖογ Ἠαο εδί αἰ]ς (οχίις »]αν]οῖ το- 

᾿οθη»ίο, απί δἳ πιανΙδ νειβῖο. Ἰμεοίϊοπες απῖ(ιιβ οἸπρα]ατες ἂά 
Πάεπι εοάϊοπ!ΙΏ ϱτᾶσογΗΙΏ Βοπα ποίσε τε[οτπιαίος φαπί. (τᾶσατι 

ΡρΙταδίη ργθεδῖας κυρία φεαιΠίατ. Οσο] Ίμαεα «αρ. ρϊπιάπα 
τοί υἱάπναπι, οαρ. 22 ναιθας αποδάαπι, Ἠίάε Ίμας, 1, 60. 77. 
σαρ. 22, 49. 44. 47. 

Ζαΐ. Ψαϊϊσαπα Βἱρ]οίπεσαᾶ οοἆάεχ Ἠιίπεπῖσας πιεπιρταπασθις 1ῃ 
4. Ναπι. ΠΠ. Επαρηιεπίαπι οκ εο (Ίμιοα 24, 12-95.) Βο- 
πο ἀεδοπρίμπα «άἰίετι ρ. 1008. Ὑοι. ]. Νον. Τεδι. οοἩ- 
αμ, ιά Ίωιο. 24, 29. Οοηνεπίϊ Ίος ἶπ ]οςο, αἴαυε α)ρὶ 
απ] 1. . 

επ. ἱιεοϊοπαιίατα, ααοά Πεατρία Βακῖ]ῇ δὲ ΟἨτγκοδίοπαί Ψεπε- 
εἱς 1554 1π 4. Ίπιρτεθθ αάποσαπι οδί. ἆοαππῖ οαρίία πππ]ία 
εοπίυ. ῥηρα]ατε ας απίίᾳμᾶδ Φ4ιαςόάαπα Ἰεοίίοπες εχµ]ραί, 
ν]άε ο. 10, 1. σαρ. 90, 91. α[ἴας επι οά{ῖς το 6ΟΠδεΠ- 
ας, 4ε ο ῥὰ, Ίαπι ραίσα πιοπεπάα 5υπέ. 

Τροῖς σειιοτῖς ο11ἱοπες ἀϊφάπραεπάς θαπέ. Ἰ. απεϊηιό ππῖπας 
σοΙτεσίσ», 4 εκ οοἆἆ, Παπ]οπίθς οίῖαπα σπα οιτοτῖρις Ἠρτα- 
ΠοΙΠΙ οχομ5ᾶ; ουπί, Ἠπο τε[ετ, 3) Τείγαεναηρε]ία αἩ, 1512. 



»ΡΕΟ6ΟΤΙΟ νΙΠ. οχι 

.1π 4. Ἱπ Ὁρτον]ασλία, ]155α ΤΏιιοῖς ωἱοαππίς Βαδαταῦα, Ἱπιρτες- 
α. Ὦ) Τεϊταεναηρείία, πα 1575. ἵπ [ο]. ο) Βίρµα Ορίτορὶ- 
εηδία 1581. ἀἆ) Τείταεναπρε]ία, Μοδοια 1614, ε οἷοας 4ἱ- 
ἔεγις 14 ρτῖοτα οαρίία ἆοαμπῖς Υοἱ. 1. Ν. Ἐ. ρ. 405---411 
οοπυΠ{. ϱ) Βίρ]α Μοδειεηρία, 1665, 1η ααἶθας {εχίις Ο5- 
{τορ]θεῃςίς Γ6οῖῖςιις εδί. | 

24ο, απίϊᾳμα: απϊάεπη, 5ο 5{πάΐο αἆ σταοπι τεοερίΏπΙ επιεη(α- 
ἴ, Τα]ες δυηί, αμα εαΙάεπῃ πονί, Νοναπη Τοδίαπιεηέαπῃ 
γῆπα 1025 Ἱη 8. εἰ Τείταεναπρε]ία ]εορο!!, 1644 ΤΠ {οἱι, Ιπ 
ααἷθις ]απα ρ]υτα Ίοεα ο ϱγᾶσο οζ]το τοπία θυηί, αἩδ ἵπ 
αἱ] εζΙθ]οηῖρας νι]ρατίρ5, οἰῖαπα τεοεηΏοπΙρς5, αΠίετ Ἱερυῃ- 

.. υρ. 

910. εἀϊαοπθς ΥΘΟΕΠΊΙΟΓΕ5, α1ι6 ου 5εο]ο ηΟΠ Πϊφ ]εν]ίθγ ας ΠΠΟ- 
ἀθσίε επιεηάαίσ» 5υΠίΐ. Εδί Ώαο επιεηάα{ῖο νι]ρατῖδ ἐεχίις οἷα- 

᾿νϊοϊ ρτῖπ]α ας Ροδίτεπηα; ]ηρεπίε Ώμδδοτυπι Ππρειαίοτε ΡΒείγο. 
ΙπΙΠο Πυ]ας 5εοιΙ Ἰπελοσαία, εί αΏπο ἆεππιπι 1751. Ύπο ἵη- 
ἱερια ΒΙυ]ία εοττεσβῖς εἀ]ία ρτοάϊετιΠ{, αρφο]ιία. ΔΝοίαπάαπα 
αυίεπι Ἱπ εἀ]οπῖρας Ν, Ἐ. α1ιδς αΙησ]]]αΙπη εἴἴ8Πι Ῥοδί 8η. 
1751 ἵπαργοςςας θυη{. ποη αἀπιῖδεας Ῥοηϊέας ΟΠΊΠε5 επιοπάα!{]ο- 
Ἠθ5, ἵη ΒΙρ]15 αὖα Ἱπίερτϊς Ιοο1Ώ1 Ώαβεπε, 
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ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Ὑριστοῦ, υἱοῦ 8 σοδαθὶὸ, 

᾿"νιου ἀδραάμ. 
ι] / λ Δ ε-Ἡ / 

ὃ ἸΑδραὰμ, ὃγεγνησε σὸν ἰσαάμ. ἰσαὰκ δὲ νά. 

φον ἰακώδ. ἰακὼς δὲ ἐ ἐγέννησ: τὸν ἱούδαν καὶ τοὺς ἀδελ- 

λες, 8 ο φοὸ αὐτοῦ. ᾿]ούδας δὲ ἐ (γέννησε σὸν φαρες καὶ τὸν ζαρὸ 

αφής ηκόρ ῥαρες δὲ ἐγέννησε τὸν ο εάμ. αν δὲ 

αἰγέρηνι σον ἀράμ. ρα δὲ ἐφέννησε τὸν - ἆμι- 

. ναδάθ. ἀμιωαδὼς δὲ ἐ ἐφέννησε τὸν ναωσσών. ναασσὼν δὲ 

5 ἐέννησε τὸν σαλμών. Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν [βοοζ ἐκ 

ουσῆς ῥαχάδ. (ουζ δὲ ἐφέννησε τὸν ρολ ἐκ τῆς ῥὲ0. 

| ο ὀδλὸ δὲ ἐγέννησε τὸν ἱεσσαί. ᾖἸεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν 

δ δωςξὶὸ τὸν (βασιλέα. δαθὶὸ δὲ 5 ὁ (ασιλεὺς ἐγέννησε 

ο μ 

4 
Ἱ 

έτος 

9 ο δή. 

ο Ππθεβρίϊο: Κατὰ µωτθαῖον. Ἑ. οοᾷά. πποχ ἵπ Ίου πιοχ ἵπ 1116 «οάΐσε, {ὰ- 

Ίαΐ. Ἐὐωγγέλιον κατὼ µατθαῖο. Οοάά. οί ΠργατϊογΙπα 6ΓΓΟΓΟ, οπα(ἑαπέτ, 

στ. εί Ίαἱ. νεαςίίουες, Ἐά. ϱτουε5, ἘῬτωίετεα ἵπ βογὶθεπάϊθ ἠοπα]ηῖρις 

'. Όορί. Ῥαΐτ. ον, οί Ἰαί. απἰἰᾳπϊογε.  Ῥτορεῖϊς πιασπα ορ οοάΐσυπα ἰπίες 5ε 
Ἀ Τὸ κατὰ µατθαῖον εὐαγγέλιο. Οοάά.  ἀῑκοετοραπίία, Ῥτοίετειαυς ἰαπένπα 
1 ποππα]1, Ἐά, Τὸ κατὼ µωτθαῖον ὤγιο  εχεπιρία ποπηπ]]α, (ο) ἀμιαδὰμ. 

α εὐωγγέλιο. Οοάά. πια], «οἆγεσοπ- ᾖ1.Τ9. 116. 191. 151. 9390. 996. Ἐν. 

οτε. Ἐκ σοῦ κατὼ µατβαῖον ἁγίυ 39. 44. αΏὶ. Με. ο. Ἱ. η. γ. ΜασαΓ. 
-εὐαγγελίου. 69. 118. ΟΙιΓγβοςεΡρ]ι. πῃς. (4) ἰωθὸδ. Ὦ0. 
αν ο Δαυνϊδὃ. Ἐά. Ἱπ «οάϊοῖρας Ρίε- ᾖἼθ. 194. Ἐν. 99. Μι. ο. ντ. Μαϊ ἵη 
αππη(ιε Ῥετ εοπιρεπάἶαπι φοπρίέας  Ίπεα. Όορί. Άππι, | ωθλ, 38. 

ο δα, Τηίετάππι ἔθπποπ ἵπ εοάϊοίδας (6) 5 Β.1. 1. ντ. Αγ. ρ. Έετδ. Ρ. 
- ΙΑΒΟΡΙΤ αἰΐκαας, πέ εί αριἀρα-  Οορί. Βαν. 3. ὃ. ΕΜ. (ου, Ορι8 
ΐ ἰνεθ ΠΟΠΠΗ]Ι08, βογϊρ]έν δανϊδ νοὶ πρεγῇ. Άυς. 

ἅ "δωυὸ. (9) βίπσα]α: σοπεαέίοΏ6ς 
αν Ῥ9 



, 

4 ΕΥΑΤΓΓΕΔΙΟΝ 

Σολομών δὲ ἐγέννησε 7 

νο Δ 

λ ῃ ρα η » ” ο α 

σΟΝ σολομώνα”. επ τής του ουβιοὺ» 

λ ε ε Δ λ Ν 

τὸν βοξοάμ. ῥοξεοὼμ, δὲ ἐγέννησε τον ἀξιά. ἀειὰ δὲ 
5 / ιν Δ 

ἐγέννησε τον δἀσά. ᾿Ασὼ δὲ ἐγέννησε τον ἰωσαφάτ. 8 
3 Ν κ 9 / Ν [] , ι ο ΑΗ 8 / ΔΝ 

ωσαφατ δε εγεννήσε τον ϱωραμ. (ώρα δε Εεννησε τον 
ν] Ὑ 9 | 

ὀζίων. ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ἰωάθαμ. ἰωάθωμ, δὲ 9 
9 ν΄ Ν 3/ 1/ κ 9 / Ν ] ’ 

ἐγέννησε τον ἆχαζ. ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ἐζεκίαν. 
. [6 ΔΝ ν ὢ Ν .ν ” 

1, ζεχίως δὲ ἐγέννησέ τὸν Ἀ μανωσση. µανασσης δὲ 10 
5 ί λ 1 ε αν .] λ δὲ 9 ΄ Ν ” / 

ἔεγεγνησε σον ον. σμων ξ εγεννησε σον ώσίέαν. 

2 / Ν ν) / 

]ωσίας δὲ ἐγέννησε 
3 ο» Ν ” / 9 . 

αυτου, ἐπὶ τῆς µετοικεσίας [οαθυλώνος. 

ἐλιακεὶμ, δὲ ἐέννησε τὸν ἀζώρ. Αζωρ δὲ ἐγέννῆσε πὸν 1 

» λ Γ 

σον ἠεγονίαν καὶ τους ἄδελφους 11 

Μετὼ δὲ τὴν 1911 
/ ο. » : / 1. / . ο. 

µετοικεσίον (αθυλώνος, ἰεχονίας :ἐγεννησε τον σαλα- 

ϐθλ. σαλαθιήλ. δὲ ἐγέννησε τὸν ζοροθάξελ. /οροθάθελ 19 
Αφ ΄ κ ϱ] /΄ ι] μέ Ἆ Ν 5 / | ε) ” ͵ 

δὲ ἐγέννησε τὸν ἀξιούδ. ἀξιοὺὸ δὲ ἐγέννησε τὸν ἐλιακείμ.. 

σαδώκ. σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τον Ἀιἀχείμ. ἀχεὶμ δὲ 
3 / λ 3 4“ 

εΥέννήσε τον ἐλιούδ. 

ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν µατθάν. ματθὰν δὲ ἐγέννησε 
Ν Ἁ ν / Ν 

σον ἰακώςῬ. Ἰακως δὲ ἐέννησε τὸν ἰωσὴῷ 

Ἐλιουὸ δὲ ἐγέννησε τὸν ἐλεάζαρ. 15 

. Ἀ σὺν ἄνδρα 1 

; ( 

! σολοµωντα. ͵ 
/ 

(0 ΑΟΕαΚΙΜΣ. Μι. ΒΗΥ. αἲϊ ποηυπα1ς ἵπ πι, Βγγ. Πΐεγος. | --- τὸν ν 

πη]{1. Ἐά. | σαλομώνα. 998. ΑΤΙ. ᾖἰακείμ, ἰακεὶμ δὲ ἐγέννησε. 1. 11.0. ΤΙ. - 

(5) ἀσὰφ. ΒΟ. (Ώ. ἵη Ίσα) 1. Οορί. ᾖ1βυὺ. Εὰά. Μαγρο επίεπα στ. αρ. Ῥε- 
ΑΡ. Αγπι ΥΓ. Ῥ. ἵη Ὢ. ΑΓΓ. Ῥεῖς. {αν. | 0οἆεαχ ΕὈ. ἵπ Ίασα: σαλαθὴλ, . 
Ρ. οο)0.ςεγπη. 1. 2. (1) µανασσην. τοῦ ἰεχονίου, ποῦ ἰωακεὶμ, τοῦ ἐλιακεὶμ» -. 
108. 9965. Ἐν. 32. 98. αἲἲ]. Με. 1. Ππ.  ποῦ]ωσεία είς. ῬογρΏγγίμς, ἑθρίο Ἠῖϊς- ξε 

ο. Ρ. αἰ. 9. | μανασῇ. 61. 64. Μι. ἆ.  1οΠΥΠΙΟ, οαλαμιηίωπα ίγαχἰέ εες]θεῖα» ἴ 
Ἁτπι. (1) ἁμὼς. ΒΟΜ. (Ώ. ἵπ ο σαεπεταίῖοπεπι αραιά Μαίίεραπι . 
Ίσα) 1, 19. 114. 116. 151. 981. ἀεβοῖοπίοα. (1) -- ἐγέννησε σὸν ἰε- Φ 
αλ. Οορί, ίὰ. Ἁγ. Ρ. οοἵΏ. οοἱϱ. Ἁχονίαν. ζεχονίας δὲ. ΕρὶρΙ, (πι) ἀχὶμ. ἔ 
φουπι. 1. 2. Ἐρὶρἁ. Όρις πρ. ή. 21. 99. 198. 996. Ἑν. 98. Μι. αι 

(19) -ἰ- σὸν ἰωακείμ. ἰωωκεὶμω δὲ ἐγέννησε  ἩΗΝΥ. | ἀχὶν 5. ἀχὴν 5. ἀχεν. 1. 151. ἂἴι 

Μ (Ν.αρ. είς, βεά Ν. οοπίϊπεί Ἐά. νε. απ, (56ἆ ῥ, αῦαί ἵπ πα. 1. 
{αηίυπα Γγασπιοπίσπι Γον.) 2. αρ. ὀχὴμ) Ατγ. Ῥετδ. Οορί. Ασπι, [ ἷα- η 

Βεης. 11. 16. 99.4Τ. 48. 54. 56. 613 Ἅᾖακχεν. Ὁ. ἵη μπει.  (π) οιἰ ἄεδροι- ἴα 
9Ι. 108.119. 191. 990. 993. Βατῦν .  δαία υἰγβο Μαγία ᾳεπωῖέ (ρερενίέ -ἵ- Τν 
Μι. Ψ. 11. Οοἆ. νεί. αρ. αυτα Ολγίδέωπι, οιΠί.) «εδω, Απ. Άτα, δε 
β/8ρ. Ε4. ΥΓ. Ρ: οι 8ί. εί ἵπ οοάᾱ, «Άσε εθηί, γεσς. δετπι. 1 Ορυς πρ. ῶν 



15 

3 / ς / 

19εΆ π'ευκατος αγίου. 

0 εδρυλήθη λάθρω ἄπολυσοι αὐτήν. 

2] 

6ΑΡ. ξ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. ο 
/ 2 α» 3 / ] ο)... Ε / : / 

µαρίας» εξ ἧς ἐγεννήθη ἴησους ὁ λεγόμενος Ὑριστός. 

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ἀξραὼμ, ἕως δαθὶδ, γενεαὶ δε- 

κατέσσαρες" μωὶ ἀπὸ δωξὶὸ ἕως σῆς μετοιμεσίας βαξυ- 
ο. λ / λ κ' ” / 

λώνος, γενεα! δεκατέσσαρες' Κο ἀπο τῆς µετοιμεσίας 

(θαδυλώνος έως τοῦ χβιστου γενεαὶ δεκατέσσαρες. 4 
ὰ -» Ν ο. ο // α 

[Του δρα ἰησοῦ: χβιστου΄ η φείο “ούτως Ἰν. κνη- 
ϐ / τ Χ .ν ΔΝ 2 ” / ο 5 νι 

στευὔεισης "γῶρ τῆς µητρος αυτου μΜαβίας τῳ ίὠσηφ» 
ΔΝ αλ... Γη 3 λ /“/ 

ποιν Ί συνελθεῖν αὐτοὺς; 
ο 2 λ 2/ 

ευρεθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα 

Ἴωσηφ δὲ ὁ ἀνῆρ αὐτῆς, δι- 
Ἀ Ν λ / ο λ έ / / 

Έοιιος ὧν καὶ μή 3έλων αυτην ου ποραδειγµοτίσα 
” αν νι ω 

αυτα ὃξ αὐτοῦ 
/ ΔΝ ρ ) 

ἐνθυμιήθέντος, ἰδοὺ, ὤγφελος πκυρίου” κατ ὀναρ χεφάνη 

αὐτῷ, λέγων" ἰωσὴφ. υἱὸς δαθὶδ. μὴ Φφοθηθῆς παρα- 
” λ Ἆ ρω ἕ λΝ Ν ε] ώς. 

λοεῖν Μαρια την γυναιχα σου" το γορ εν αυτη γεν- 
νΝ 3 Ἅ / ) ο έ, 

νηθεν εκ. πνεὐμωτὸς ἐστι ἅγίου. 
΄. Ν 

Τεξεται δὲ υἱον, καὶ 
γ / /“ λ 4 3 ἕν 3 ” - 2 Ν. Ν / Ν 

Άωλεσεις το ὄνομα. αυτου {ἠσουν' αυτος γαρ σώσει τον 

/ 

1 οὐ γεννησίς. ἔρο δειγµατίσαι. 

.σαπάεπέ, || οιξ ἀεεροπδαία εταί υἱγδο 

ΛΙατία. ΎἨΐγδο αμἱεπι Μαγία 5 εποῖέ 

«Γεδηπι. νΘΤΟΠ. ἴίοπι «ο] 0. || σὸν -- 3918. 
(οαπι 16. 930 ϱοὔῦ.) (ο) --- ΟἨΙπον 
ἔίαφπε Φεπεγαἶοπες αὖ 4τααηι Ἰσφτίε ἴπ 

αἀυεπίέμπι εδ (ΟΠιγίκέ, Φεπεγα(ζοπον 

δωπέ ΧΙ,ΠΙ. νετοπ. εο]ῦ. ΑΠ. | σε- 

πεαϊἰοφία Ἰπομδφμε. πο Έυα- 

δεἰίιπι σεειπάιπι Μαη. Ἠατ]ο]. 
1115. ἵη πι. ΠΟΠΗ δαἷς απί]απα. Τη 

αἶιο Ἰαίῖπο οοάΐςε Πατ]ε]. 15035. Ἱῃπ- 

ἅριί Ἐναπρεϊῖαπι α «ΟΠΑΠ. 18. 
βεπεα]οσῖα ουίεπι ανη]δα αβ εο εδί, 

οί εστι να] ρτο]οσῖς, οὔπι ραγίϊπι 

βηοίεεεάσπε σας ραγα φεαποπ/(ἴρης., 

Ενοαηρε]ίο ρτερπι λίαν. (ϱ) χρισοῦ 
Ἰησοῦ. Ὦ. [ ἠησοῦ Ξ- ιβ]. Ὑμ]ς. δασ. 
Ῥου»5, τν. Ίτεη, ὃ, 16. ἁῑξ. Ῥθευάο- 

Τπεορλί]ης ἵπ Ώνους, Ἑπεορμν]. αρ. 

Ῥεηρ. (5εᾷ ἵπ οἀἀ. ο ἰ. 1. τεςερίςο 
οοπδεπεῖί.) ΟΡιι ἱωρ, Ρείγας οὐ} 

5ο. Υἱρι]. ἨΠαῦυεί Οτῖσ, Ἱπ «οἶχοςῖς 

ταρί] οί ΟοπιβροεβςΙ]. || χρισσεὺτ Ῥοιε. 

ρ.είπι. (4) ΒΟΡΒ. 1. 151. 819, Ρ. 
Ῥυς. Μαχῖπι. ἀῑς, δεᾷ Ο5ΙΡ.]. ο. παδεί 

γέννησι. Τη 5οπο]ῖο οοἀϊοῖ Μί,ο. 

Οιἱσεπί αἀβοτὶρίο ποίαίας, α)ῑιὰ 
ος5ε γένεση, α] ιά γέννησιν οἳ ὤὠμφό- 

τερα ληπτὼ ἓν ὁσίότητι εἰ χριστίν. 

(ϱ 5 Ῥ. 1. Ἀντ. αἲτ. Οορί, Ασπιι 

1αέ. ΕἘρίρῃ, Οπτγε. ἵπ Μι. 6, οσἀᾱ. 

(5). -Ξ 54, ὔ6. (0. Β.1, Οτἱς. οὲ 
Ες. η 5οποῖ ἀἳς. (ΒοποΙίοῦ απ- 
ερίργ. εοά επι Μί. α. ἆ. 6. ἀεζεπαιί 
παραδειγµατίσαι.) Τγαάμοεγε, υἱ ϱο- 

1055. 2, 15. Τία]. εί Ὑι]ς. Ργαβαίανο, 

εαπί. ῬΡίυμίδαγε, Άις. ἢΛεἰἱεσεόν 

γή. Ίερο ἴπ εαπι ἀεοεγπῖ, Ἠίίατ. 
(α) 5- 255. Ἡν. 91, ΟµΕΥΕ. Ορας Ἱπαρ. 
(απ) φαίνεται, 61. 194, νετοη, (ὔλνς, 

(1) καλέσει. [5 ποὐη, ΑΠΙΗΓ, καλέση 

Ἐν, 21. ναλέτευσι, ΘΥ3 



6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ, 1. ΤΠ. 
Ν « ο ψ, Ἀ - ” ρ.υ »” Ν ϱ/, 

λαον αυτου ἆπο των ἁμαρτιὼν αὐτῶν. ἼΤοῦτο δὲ όλον 22 
’ ο ” κος Ν ζ « Ν .- ον ἡ 

9γονεν, ένα πληρωθῇ το ρηθεν Ζ υπο --- του: Ἀνυρίου 
δ ο, / / // 93 ν / ι] 

διὼ 3 σου προφήτου, υ λέγοντος᾽ Ίδου ἡ παρθενος εν 99 
“Αν Ν / ϱἳ 4 / // νΝ 

γαστρὶ εζα. καὶ τέξεται υἱ0ν, καὶ ΄Καλεσουσι το ὂνοµα 
ε] - 0 / αυ / ” ” 

αυτου ἐμμανουήλ' ο εστι μεθερμιηνενόµενον, μεθ ἡμιὼν 
« / κ” ἕὅρ Ὁ Ν κ 4 ” 4 
ὁ θεός, ἆ Διεγερθεὶς δὲ «ὁ' ἰωσὴφ ἀπὸ του ύπνου, 94 
. / « / ε] ” ο ι / 9 

εποίήσεν ὡς προσεταξεν αυτω ο ὤγγελος κυρίου, λαῑ 
/ Ν ” ς - ι ἳ ι] .] ’ φ 

παρέλαδε σήν γυναῖχα αὐτου. Καὶ οὐκ ἐγίωσκεν αυ- 95 
8 α/ ο. 2 ην 5 Ν / // 

σὴν, ἕως οὗ ἔτεχε σον υἱὸον 8 αὐτῆς τον πρωτότοκον' 
ο . λα ος 

αἱ ΕεΛαλεσε στο ονομα αυτου ζησοῦν. ] 8 
Γ Ν -- / ει] Ν 

[Του δὲ ἰησοῦ γεννηθεντος ἐν (ηθλεεμι 

δοίας 1 ἐν ἡμέραις ήβωδου τοῦ [βασιλέως ἰδοῦ, μάγοι 

Ὦ σῆς ου-1 

ὧπὸ ἀνατολών παρεγένοντο εἰς ΓΣ ἱεροσόλυμω, λέγοντες' 

ΤΙοῦ ἐστιν ὁ σεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; εἰδομνεν γὰρ 9 

αὐτοῦ σὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ᾖλθομιεν προσκυνῇ- 

σαι αὐτῷ. ᾿Ακούσας δὲ ἠρώδης ὁ (βασιλευς ἐταράχθη, 9 

καὶ πᾶσοι ἱεροσόλυμα μετ αὐτοῦ. Καὶσυναγαγὼν πάν- 4 

σας τοὺς ἀρχιερές μου) γραμματᾶς σου λαοῦ, ἐπυνθάνετο 

ἴποαρ αὐτῶν, ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἴπον αὐτῷ" 6 
” .] 5 ” 

έν Εηθλεερ, Ἄλσῃς ἰουδαίας'' οὕτω γὰρ γέγβαπται διὰ τοῦ 

(3) Ξ ὑπὸ τοῦ κυρίου. 149. Ίτεη. 5ειηςα]. 

|ξσώ ΒΟΡ. 1. 98.121 5 (α)-|- ἡσαῖου, 

Ῥ. (5ί.β.) 149. Ανπι, 9υ5, Ρ. (6ο ἵπ 
«ο. Άδδεπι, Ὢ. οχίαί ἵῃπ πι.) 8ΥύΓ. 
μήεςο8, Ε6ΥΕ, ῥ. ο Π{. νεΤοἈ,νουο. σο]ϱ. 

Ριήκ.5εΓπι. Ίγεη. ἴεο Μ. ᾖ(0):56. 

Μί. πι. ΘΥτ, ΑΠ. Ρ. Ῥογε. Ρ. Άτπι, 

βαχ. Ὀσῖχ. ἵτεῃ, (ο) 8ὶς ΙΙ. γι]ς. 
Ἠίεν. ἀῑς, || καλέσει, ΙΤ). (5. β.) ον 

Ἐν. Ἰ. Εά, Ἐτς. Ἡρίρῃ. Ῥτοσςορ. 4ἱ5, 

γρ], {| καλέσει. Ἀλαν. 9, (111 αἱ τος.) 
έθπίᾶ «οτῦ. Ῥοσεαδῖίε, Ογρτ. Ἀονα- 

εἶσπ. Γοεαδίέιν, Ἔετί. Ἱτεῃ. θεπποε], 
Λαρς. οειπε], ΑΙΑΡΥ, (ἆ) ἔγερθε 
ΡΟΣΙ. Ερίρῃ, (ο) - 9, 114. 116. 

14. Μι. Β. χα. τς. 10. Ἐὰ, (8-1, 

πλ. (5) Ξ Ε. Ι. 38. ΟοΡί. Υετοη, 
«οἱ, σεττη. Ἰ. Ἠϊ]αν. ΑπΙΡΓ. | αὗτης 
Ξ- 123 Ἠοαπί, | ΕἨίωπι δη απί- 
αεπί{ιπι, Φεγπι. 9. (11) ἰούδα φοτῖ- 

ρίππη 9ος οχἰδέπηαί Ἠ]ογ,. ομᾶα, 
γι]ς. ὅιάα, «οτΏ. βογπι. 9. Πατ] κ 
οπ1ογ. εοἆᾷ. Ἰ8ί. αΠἲ, ΟΥΡ. Ἠϊίατ, 
ΆΑις. Ίμεο Μ. Ραΐτ, Ἰαἱ. αἲά. (ἱ) Ξ- 
80, 49. 50. 69. 8οὰ αγσοί Ίος νετρα 
Ειίέμγαι. (1) Περουσαλὴμ. ΟΚ... 

τὸ. 106. 195. 12538 296. αἱ. 10. Μι. 

γ.α.ο. 1033 0ορ. ϱ) Ξ9.41, 
59, 60. Βαχ. «8ΠΙ. (αι) «Ἱιᾶα 5. 
ομάὦ, Υ υἱς. εκ επιεπαίίοπε Ηϊετο- 
ηγππῖ. «οτὸ. ραί, Μπι, Βντ, ΠἱΕΓΟ8. 
Τετί, Ρα, Ἰ8ἱ, 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. Τ 

προφήτου' Καὶ σὺ (ηθλεὲμ, 3 γῇ Ιούδω, 5 οὐδομιῶς. 

σαδι ΤΠ. 

3 / ος ον ” [ὁ / μή 2 » κ] 3 Γά 

ἐλαγίστη ἅ ἐν τοῖς ἠγεμόσι ἰούδω" ἐκ σου γὰρ Ρἐξελεύ- 
” Ν 2 Ν 

σεται ἠγούμενος,όστις ποιμανᾶᾷ τον λαόν µουγτον ἰσραήλ. 
Χ ι) 

7 Τότε ἠρώδης λάθρα Ζαλέσωας τοὺς μάγους, ἠκρίθωσεπαρ 
δα Ν / .. / 5 / Ν / 

8 αυτών τὸν χρόνον του Φαμομενου άστερος. Καὶ πέρψας 
3 Ν 3 Ν α” / Γ ω 

αὐτους εἰς [ηθλεέμω, ἀἄπε' πορευθεντες, 190 ἀκριθὼς 
3 ΄ // λ ως / 3 Δ Ν 6/ 5 / 

ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου᾽ ἐπὼν δὲ εὕρητε, ἀπαγγεί» 

Ο; δὲ 
ε// 3 / ” / 2 / Χ 1 λ τ 

ἀκούσαντες τοῦ {λασιλέως» ἐπορεύθησαν. αι 1δου, "ο 

Φ ή, . κ έ6 λ / 2 ” 

9 λατέ µου ὅπως καγὠ ἐλθων προσκυνήσω αὐτῷ. 

. Ν 4) 9) , ”. 5 η υ εν) Ν α 5 

᾿αστήθ» ο) ἄδον εν τή ανατολή προηγεν αυτους» έως 
.) Δ ». 4 /”/ . // ο” ο Χ ΄ /”/ ᾿ / 

10ελθων ου έστη Νἐεπάνω Χοῦ ἤν τὸ παιδίο.. ᾿Ιδόν- 
ν λ 9 / 2 ; ΔΝ / / 

σες δὲ σον αστερα, εχαρησαν χαρον Μεγαλην σφόδρα. 
9 9 / ι] λ νπνή Χ / λ 

11 Καὶ ἐλθόνσες εἰς την οί»  εἶδν' σο παιδίον μεσα 
/ ο” Ν 2 ” Ν / , Ἂ 

"Μαρίας τῆς ϱητρος αυτου Λα πεσοντες προσεκυνησαν 
ο» Ν Β , λ ε ο” 

αὐτῷ ' καὶ ἀνοίξαντες τους Ὑήσαυρους αὐτῶν, προσήνεγ- 
εν) .- . . νι Ν η ν ιό ΔΝ 

12 καν αυτῳ δώρα, χβυσον» Λουί λίδανον, καὶ σμυρναν. Και 

γρηματισύέντες κατ ὀνοιρ. μή ἀνακάμψαι πρὸς ἠρώδην, 
ς πω 8 / . λ / ε ο” 

ὃ, αλ λής ὁδου ἀνεχωρησωαν εἰς την χωραν αὐτῶν. | 

4 2 ἐξεσώάσατε ἀκριθώς. 

(η) Ξ Τετί. Απο, δοπιε]. [| σης ἶου- 

δµία». Ὁ. (8ί. β.) 6]. Ἀγντ. Ῥο. ρ. 
«οπηί. γετο. ὈεΙΧχ. οοἱϱ. |! γἩ Ἰουδαίας. 

ΑΙ. 8υτ. Ρ. εί Πἱογος. Τεγγα οιιζ«α- 

ογιπι, οοτῦ. (ο) μὴ, Ἱπίεγγορα(ἶνα 
ο]ϊσσί, Ὦ. (8έ. β.) | ποπ, αποϊρίεῖ 
δεποι, Τία]. (ξογίε εέΐαπι ὤγτ. εί ἀ)Μ1) 
Τετί. ΟΥρτ. Ραίγ. Ἰαί. | πιπιγωίά 2 

«οτΏ. έο]εί. (ἱ πεφιαφιαπι, Υ υἱς.. {05. 

Πίος, Υἱρι]. αἲΠ]. (ϱ) -Ε μὰ, ΟΚ. 
08.111. Βατυ. 1. οἱ. 6. ΜΜ. ω. 10. Ἐὰ. 
ΆἉγπι. ΤΠπουδογοί, Ώτοίεναῃς, 1 ασοῦῇ. 

(ᾳ) ἐξετάσωτε ἀκριθῶς. Β030Ρ. 1. 98. 

82.194. Οορι. 1. γυῖσ. νε. Ῥτοίεν. 
: ᾳασοδί. 56ᾶ Ουΐσεπος Ρἱ5 ογάϊπε νι]- 
σα. | ἀκριθῶς Ξ Μι. ο. εί αρ. Ίαἰ- 

ίσπ. Ώοαι. 1. ἷά εεδί 4”. Ορις πρ. 

(ϐ) Ξ1.. 218. (οαπι ὃ. Τθ6. τή. 108. 

ἕ ϱ02 ἐστάθη. 7 εὗρον. 

194. 125. 919. 934) Ἐν. 44. (5) -- οὗ 
(58. 08. αρ. ΜΙΙΙ,) 111.990. Μι. 1. η. 
πι, χ. ΟΕἱΡ. (0 ΒΟΡ. 89. Οτἱς. 
(6εἆ ἵπ δεο]ίο οἰάεπα αἀξογίρίο ἵη 
οοᾶ. Μέ. ε. οπιπῖα πέ ἵπ τεεερίο.) 
Επδ. 1. {(υ) Ξ- Οἱ, (κ) τοῦ 
παιδίου. Ὦ. «απ. νΕΤΟΠ. 010. Φ68ΗΠΙ. 1: 
Ι ειρε εαρωί Ῥιετὶ Όρια πρ. 
(ν) 8ο60ῦ (δι. σπ.) ΕΚΙΜΡ. Μι. 
ΒΗΥ. Οοάς. (απίππι ΠΟ ΟΠΤΗςΕ, 

Κά. 8ντ. υές, Ατ. ῥ. Βτρ. Ῥεγςς, ἄτί]ε, 
ϱορί. Ατπι. Αίαν. επί. νετο. Ὀγίχ, 

Ο5ίς. Ῥης. ΟΠ1γΕ. ΤΠεορΗγ]. Οριις 

ἵπιρ. στην. Ίου Μ. Ῥα(5. αἱ]. | Ἰδόνσες. 
194. | εὗρο. 9Χ κ Εὰ. Υυ]ς. νετοη. 
6οςβ. εοἰΌ. σενπ. 1. ἔογ. Αντ. Το. 

Ερίρί, Ααοί, ἆς ρεοπιῖς. Ύ {ρ]1, 



8 ΙΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ςΑ5Ρ. 11. 

ΤΕ Αναχωρησάντων δὲ Ζ αὐτῶν, ἰδοὺ, ὤγγελος κυρίου 19 
Ἀ / , . 3/ “/ ο” 3 λΔ λέ κ θε) / 

Φαίνεται κατ ὀναρ τῷ Ἰωσὴφ, λέγων εγερθεὶς παρά- 
4 . ’ ’ ” ά 

λαδε τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρω αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς 
 5/ κκ » .”. 6/ 9ἡ ”/ / Άρα ΔΝ 

αἴγυπτον, καὶ ἐσθι εκεῖ ἕως ὧν είπω σοί" µελλα γαρ 
ϱ / ο” κν ΄ ο 5 / ια / 

ἠρώδης ζητεῖν σὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό, 
5 Ν / Ν / λ Ν / ) ”” 

ἐγερθες παρέλαθε τὸ παιδίο καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ 
λ λ΄ / ι ) ”/ α ο -” 6 μα 

νυκτος» αΐ ανεχωρησεν εἰς αιγυπτον. Και ἦν εκεῖ εως 15 

σς τελευσῆς ἠρώδου" ένο πληρωθη σὸ ῥήθεν ὑπὸ 
νὰ (άρει 
σου. 

/ / Ν ον. ά / 2ο . / 2 / 

πυριου δια του προφητου, λεγοντος᾽ εξ αἰγυπτου εχαλεσα 
Ν ε/ Ἱ 

σον υἱον Μου. ν Τότε ἠρώδης - ἰδὼν' οτι ἐνεπαίγθη ὑπὸ 16 
ω / ᾽ / μις ἡᾱ / νο ο μη 

των μάγων,ἐθυμώθη λίαν παϊ ἀποστείλας ὀνεῖλε “πάντας 
λ . αρ Ν Ν. 2 ” ὦ εν ει 

τοὺς παῖδας τοὺς ἐν βηθλεεμ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις οὐ- 
.» Ν ” Ν / λ Α.λ / υ.. ο ’ 

σης» πο διεσους Χαΐ κατωτέρω κατα τον χβονον ον Ίβί- 

6ωσε παρὼ τῶν μάγων. Ἱ ότε ἐπληρώθη τὸ ῥήθὲν «οο ὑπὸ" 17 
« ρω / 

ἑπερεμου. Ἱ σοῦ προφήτου, ' λέγοντος' Φωνὴ ἐν ῥαμιά 18 

ἠκούσύθη. ἕ --- γρῆνος καὶ κλανθμος καὶ ὀδυρμιὸς πολύς: 
ε ο νλ νά ΔΝ / ε ” Ν , ”/ Π 

ραχήλ Άλαίουσαωτο τελνα αυτής. οι ου. Ίθελε παρο- 
» / 2 ἐν / 

χληύθηναι, οτι οὐκ. εἰσι. 
3 λ / ’ 

ἰδου, ὤγγελος κυρίου." 

Τελευτήσαντος δὲ σοὺυ ἠρώδου, 19 
9.8 / ”/ αλ ο λ 5 

ποπ οναρ Φαίετωι τω (ὠσηφῷ εν 
ον / 9 . / . / Ν 

ογύυπτω, Λεγων᾽ ἐγερθεὶς παράλαξε σο παιδίον καὶ 90 

ε [αν Ὁ] διὰ. 

«(5) τῶν μάγων. Ἐναηρο]είατῖα, εί Ὦ. 
εκ οπποπἀ, γεςθπ/Ίοτο. 19. 16. 61. 

119. Μι. τ. ΙΤ. (αχἰπῖο Ἱπδοτέαπη) | 
--- εἰρ σὴν χώραν αὐσῶν. Β. (α) κατ) 

ὄναρ φαίνεσαι. ΟΚ.. 985. 114. 101. 930. 

996. Μέ.Ι. Ἱκ. 10. ΤΙδορΗγ]. κατ᾽ ὄναρ 
ἐφάνη. Β. | φαίνεται] ἐφάνη. Ὦ. Ἐν. 99. 

(0)-- ΒΟΡ. 139.49. 68. (ο) ἐκούων. 
Ίαν. 1. (ποτ α11.) (4) πάντα τὰ 
παιδία σὰ. Ον]ρ.ἰεν. (ε) ΒΟΡ (58ἱ. 

ϱ.) 33. Τ]. Τ8. 195. 181. 151. Ὑαἶεπι. 
1. πεδεῖο απἶςαρ. ΒΙτεΝ. (5εἁ ὑπὸ ἵη 
η.) ντ. πέγ. (5οἆ Ρ. ἵπ πι, ὑπὸ) 
γμΐρ. βα1. οαη{. ΓΟΥ. 01ΓΥ8. (είῖαπι 

Ἰη Μί.6. οοἆ.) Ἠ]εγ. || ὑπὸ σοῦ κυρίου 

διὰ. Ὁ. οπηῖκεθο {απΊΘΗ σοῦ, (5ἱο οἰῖαπι 

/, β.) 19. 195. Ὑαἱεπί. 1. εαπί. Ὀτὶχ. 

(ϐ - 84.5τ. 399. Τ8. 195. γΎα]επι. Ι. 

(5εά Ηπῦοέ {π πα͵) Μέ. Ἡ. Ὀτὶχ. ΜΑ. 
Ιαΐ. «οἶοῃ. || ἠσαῖου. Β]αν. 1. (πο α)].) 
(ϐ) -- δί.β. Ανα. (5) Ξ ΕΚ.Ι.99. 
ΘΥΓ. ΥΓ. ΠἱΕΓ08. ΑΓ, Ρ. Ῥεγες. ϱορέ. 

ΔΡΙΙ. Τία]. (εχο. σαπί͵) γυἱς. βαχ. 
281. αἱ ν]άείωτ, Ορης Ἱπρ. ἨΠῆαγ. 
ΑΠΙΡΓΟς. Η[ον, (11) φαίνεται καπ 
ὄναρ. ΒΕΏ. 1. 108. 116, 111. 194. 101, 
151. Μι. ψ. γυὶς. οαπί, αἲϊ Ἰαί, | 

Ἐες. ΟΓἱᾳ. 

Ὁ δὲ 14 



. 

. 

6ΑΡ, ΤΙ. 111. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 9 
λ / 2 ” Ν 7 ] . 5 / νά 

την µητερω αυτου, καὶ πορενυου εἰς γῆν Ισραηλ σεύνή- 
ο». λ ” 

9Ι κασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψΨυχἠν τοῦ παιδίου. “Ὁ δε 
3 Ν / ΔΝ τα Ν Δ / 3 ” ΔΝ 

ἐγερύεις παρέλαθε σὸ παιδίον καὶ τὴν ϱητερα αὐτου, καὶ 

99 ᾖλβεν εἰς γῆν ἰσραήλ. ᾿Ακούσας δὲ, οτι ἀρχέλαος (βα- 
: ΄ 1 3 οἳ -” ” ὃὸ / /“/ ] ἄν ος ὸ ” ΔΝ 

σίλευει ' --- επι: τής (ουθαίας αντί Ίθωθου του πατρος 

αὐτοῦ, ἐφοθήθη Κεκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δε κατ 

99 ὀνοιρ. ἀνεγχωώρησεν εἰς τὸ μέρη τῆς γαλιλαίας. Καὶ 
κ. Δ Ἀ ι) ’ / / σε. 6 

ἐλθῶν πατῴκησεν εἰς πὀλιω λεγομενην !ναζαρετ" ὅπως 
1} | σληρωθη σὸ ῥηθὲν διὰ 

Χληθήσεται η 

” -”” /”/” “/ ” 

σῶν προφητὠν, οτι ναζωραῖος 

2 ο Σ// ” δ / 3 -μ / 3 / 

!. Ἐν 9---δὲ ταῖς Ἰμεραις εκείνος [παρωγίνετωι ίωὰγ- 

9 νῆς ὁ [απτιστῆς, κηρύσσων ἐν τῇ ἐσήμω τῆς ἰουδαίας, Καἳ 
/ « ” 3 2/ ΔΝ ς / ” ᾿ ”- 

λέγων μετανοεῖτε' ἤγγιπε γαρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρονών. 
. ο ὃωι Χ/ 9 [ο ” 

9 Οὗτος γάρ ἐστι ὁ ῥηθὰς Ῥοο ὑπὸ ἠσαίου τοῦ προφή- 

4 Αὐτος δὲ 1ο” 

σου, λέγοντος Φωνὴ [βοῶντος 
νε . 3 ε / 

ντη ερημῳ᾽ ετοίΜασατε 
Δ ενν / / 2 / ”» Ν / ᾿ ” 

σην όδον ὐθ/{ου, εὐθείως ποιεἰιτε τας σρίθους αυτου. ἃ 

Αν ζῆς πα’ ΝΑ 1 ε .” ΦΑΝ 
“ωαννγής έχε σο ένδυρια ουὔτου απο 

” ο Δ ὅ ’ Αν. Δ εν] ” 

τρέχων καμήλου, ο ζώνην δερµιατίνην περι την οσφυν 

Ρ ο) Σῥ. 

(1) ἐπὶ τῆς Ιουδαίας -- 399. [ ἐπὶ -- Β. 

1. 15.0. 110. 194.121. 149.:341.6. 
σα  Ὁ πα π σ. Ἔπρε. 

(4). ἐκεῖσε. ὅ9. 69. 1. 6. οπ. (ο. εκ- 
οσα α Ἰλα]ίοπο εί ἵπ εἀῖί. ΜΗ 
ρτίπαια» δε ἵπ Ἀα]ας αρρεπά]ςσε οί {ῃ 

πιαγς. εχεπηρ]ανῖς Ῥοάἱεἶαη] Ίος ἆε- 
Ίετε Ίπρεπιασ. Ὠεἰενίί Κιδίετις, Γο- 

βεϊεω]έ Ἠοίείοπίης. (1) ναζαρὶθ. 
ΕΙΚ. 1. τὸ. 106. 114. 199. 194. 
191. αἱ. 10. Μι. ΒΥ. ρ"Ἡ ΙΤ. Γὰ, 
6ορίέ. Αππι. ΤίαΙ. Ὑυἱρ. δηχ. Έτ. 
Ουτε. | ναζαρὰό. Ἱ. |. νοζαρὸ. Ἐν. 
Ρἱ8. (αι) Ξ΄ ιο]εί, | τοῦ προφή- 

που. 31}. 31γ. Ῥ. ἵη ο04. Αβδεπι, Ι. 
(86ἆ τος. {η πι.) Ῥεεε. ρ. 4, Άτπι, 
Β]αν. Ἰ. (ποι αἲ]ί) βαΧχ. Τα]. (εχο. 

ἑ8ηί, 6ετῃι. 1. 2.) Ρ8Χχ, ΝΙ5. Ἰαΐ, ο0- 

Ίος, Πατ] Ἡ |. Ῥ]υταίεπι πτσεπί ΟΡρυ8 
Ἱππρ. οί Ἠϊογ, (π) -ἰ- Λιν πιευς. 
η (ο) Ξ ΡΚΙΙΜΕ. 106. 114. 
1995. 149. 1892. 919. 2996. αἱ. 19. Μι. 
γ, 1 π. 10. Οορί. Αὐπι, Ρετε. τν, 
Βαχ. ΥΕΤΟΠ. ϱοἵΡ. 5ετπι. 1. ἴο]εί. 

0γ5. (οίῖαπι ἵπ Μί. 6. οοὐἆ,) 
ΤΠεορισ]. (9) 8008. 1. 19. 90. 
194. 151. ας. Βυτ. ΑΠ. Πα]. Τον. 
δαχ. ({α) -- Οπιπές υα[[ὲο ἐπιρ]εδέδικτ 
εί οπιηῖδ ΏιΟΠ5 εἰ οο{ὲ5 Πέ [αδέέιεη. εε 

εγυπέ οπιπία ργαυα ἴπ ἀἰγεεία εἰ α8ρεγα 

η υἷαδ Ῥίαπαδ, εἳ υἰαεδὲέ οπιπἰς «19ο 

φαἴίαγεπι Ἠεί. Υετο. εο]Ὀ. ραῖ. οί αέ 

νὶάοίην τοι, οί Αιποῦ, ο 

918 (ουπι Ὁ. 16. τα, 199. 194. 195. 

219. 294.) Μί, α. Τά. 



10 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ρω ; ”. Ἰ λ / 3/ 

αὑτου' ἡ ὃξ τροφὴ αὐτου ἦν ἀκρίδες, καὶ μελιῶγριον ". - 
/ λο / ΔΝ .] ΔΝ 6 / Ν ” 

Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὖτον ἱερσόλυμω, καὶ πᾶσω ὅ 

ςΑΡ. 111. 

-” ” Ν 

Ε' ἰουδαίοα, καὶ πᾶσω ἡ περίχωρος τοῦ ἰορδάνου" Και 
.) υ ” / 

ἐξαπτίζοντο "' ἐν τῷ ἰορδάνη 3 ὑπ' αὐτου, ἐξομιολογούμνενοι 
ο» λ Ν λΝ .” 

γὰς ἁμιαρτίας αὐτῶν. ] κκ ᾿Ίδων δὲ πολλους τῶν φαρι- 7 
) ΔΝ / ν͵ / 5 ΔΝ ι / 

σαίων καὶ σαδδουκαίων } ἐρχομένους ἐπὶ το βάπτισρια 
” .” ” ” / ε τη 

ωὑτοῦ, ἄπεν αὐτοῖς' γεννήµατα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν 
ει ιώ ο” 2 λ ” 4 ) ” ,, . 

ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς; ΠΠοιήσατε οὖν 8 
Γ λ Ά / 2 

7 καρφὸν ἄξων' τῆς μετοωοίας, Καὶ μὴ δόζητε λέγει εν 9 
ον / Ν / Ἑ υκα 

εαυτοῖς᾽ πατέρα ἐχομεν τον ἀξεραάμ, λέγω γὰρ ὑμῶν, 
σ/ νά 9 Ἆ Δ 3 ””. / / 3 ” / 

ὅτι δύναται ὁ «εὸς 3 ἐκ τὼν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα 
ο” . ωἳ λ ε/ 

σῷ ἀεραάμ. "Ἠδη δὲ Ὁ---καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥί- 1 
.. ” ” ο / λ ” 

ζων τῶν δένδρων κεῖτωι πᾶν οὖν δένδρον μι ποιοῦν καρ- 
»” ΔΝ 

πὸν χαλὸν., ἐκκόπτεται καὶ εἰς πυρ (άλλεται-. Ἔγω 
Ημ” / ε ο 3 ϱ/3 ] ’ ε ΑΝ } 

μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι, εἰς μετάνοιαν' ὁ δε ὀπίσω 
᾿ ᾳ Ν 

ου ἐρχόμιενος ἰσγυρότερός µου ἐστὶν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἔκανος 
ο η. / ι α Ν ε ” ; ] 

τὰ ὑποδήματω [βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς [βαπτίσει ἐν 
’ ϱ / ἆ κ κ ως  ] / ” ” Ν 

πνεύµωτι ἁγίῳ] ἆ καὶ πυρί. Οὗ τὸ πτύο ἐν σῇ χειρὶ Ἱ 

Ζαρποὺς ἀξίους. 

(5) -{- οὗ ἡ γεῦσις ἦν τοῦ μάννα, ὡς ἐγμρὶς 

ἐν ἐλαίῳ. Ἐναηρ. δες. ΗεῦΓ. αρ. ΕΡρὶρΗ. 

(ϱ Ξ 1. 84. ΤΠ. 9168 (ουπι 3. ττ. 
129. 194. αἰ. 9.) 930. Ἐν. 94. 44. Μι. 
Ῥ.]. κ. ΙΤ. Εά. (τα) -- πάντες. Ο. 98. 

(κ) -{- ποταμῷ. ΒΟΜ. 1. 88. 10633 

125: 142. 151. 920. 254. 935. 996. 

Ἐν. 80. αἲ. 15. Μι. ᾱ- 1. Ἱ. η. ᾳ. Χ. Ψ. 
10. 5γτ, υίΓ. 91. Ἠϊογος. Άτε, Ῥογςς. 

οορε. μα. ΟτἱΡ. ἱς. (6οπιο] οπιῖέ- 
Μ1) Ρας. Βυίηγτο. ἵπ {εχία. (χχ) Υς. 

---12 Ξ- Ἱιεσίλοπατία π]ία, (Υ) -ἰ- 
λάόρο. δΗ1. (2) ΒΟΡ (8ί. σ.) 
ΕΚΝΕΡ. Τ 15. απ. πο. 6. ππν τρα, 
119. 14. 131... 194. αἸοῦ. ιοῦ, 

191. 151. 101. 915. αρ. Βϊτοιμ. 919. 

230, 924. 925. 220. Φ9ῦ. 996. Ἑν. ὃ. 

18. 19. 98. α]. 60. Με. Υ. α. ᾱ. Κ. εἰ. 
1]. Εά. 8ὺΓ. Ρ. Αγ. Ῥετε, ΟοΡί. 

Αα. Ατπι Π, ας. Β]αν. 6. εί εᾱ, 
Ίτοῃ. Οµἰ5. ἀῑδ. (αΗΠΡί (αππεη αἱ Τος:) 

Ατεπε!. Ἠ[ατ. Πποῖ Αις. 5689. 
Ῥαΐτ, α1. | Πεεερία ορέ ἵπ Τ,, 10. 

96. 108. 918. αρ. ΑΙ. Μι. ]. είς. 8υτ. 

γοτς. ΡΕΓΠΙ. 9. Ῥα8. ΟἨτγε. Ου. 
ἘΠεοραγ]. Επέλνπι. Τετί. Λμς. αἰ]- 

αποίτεε. Απποο, ΟΡ. ἵπρ. (8) -ἵ 
:α). ὄ. Ἐὰ. Ὦ οι. Τπεορην]. (0) 

ΒΟΡΜ. 1. 935. Ἀψτ. Οορί. Αππι. 

ια]. Ὑμρ. Ονίς. Εἰάψα, Βαεί, 
(ο) -ἵ- καὶ καίεται. 151. Ἑν. 99. 

8ρ. (4) Ξ Ες. 1633 7Τ. 106. 1993 
1903 149. 990. 990. Ἑν. 9. 8. 18. 19. 
31. (απ]ία Ἐναπροβείατία Ρτερίει-- 



14 σοῦ. 

0ΑΔΡ., ΤΠ1. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΑΙΟΝ. 11 
. ο. ΔΝ ο” Δ / ε αν. Ν ο 

αυτου, καὶ διακαθαριᾷ σην αλωνα αυτου καὶ συναζει 
λ ος ἐν κα ε ως 2 λ . / “/ λ δὲ 2/ 

πον σιτον στ αὐτου:. εις τήν ἀποθήκην, σο οε Φνρον 

/ ς Ακά. Α9/ 

χαπταλαυσεί πυςι οσοεστω. 

/ / 5 .. Δ ” / κ 

Τότε [παρωγίνετωι ὁ ήσους ἀπὸ τῆς γαλιλαίας ἐπὶ 
Ν ] / ΝΔ λ νο ” ο” ο, 4 

σον ἰορδάνην προς σον (ωαν)ήνν του (απτισθηναι υσ ου- 

ε ε Ν » / /, 3 ον / 3 Ν 

Ο δὲ ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν, λεγων εγω 
/ 1 α Ν ο” ο ΔΝ ν. ο 

χβείων ἔχω ὑπο σου (ῥαπτισβηναι, καὶ συ ἐρχ ή πβὸς 

15 µε. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἐησοὺς ἔπε πρὸς αὐτόν’ ὧφες 
/ / 5 λ ” -- -- 

ἄρτι οὗτω γὰρ πρεπον εστιν μέν πληρώσωι πᾶσαν 
. / / ) / 3 Με αν 8 

16 δι μαιοσύνην. ἔ σοτε αφέῆσιω αυτον. . Και (θαπτι- 
Ν ο 5 ”” αρ οήι 3 ὰ - ὸ τ Ἡ λα. λ 

σθεις ο ήσους άνεση ευυὺνς οπο σου Όὐ6ατσος ποιί ἰδου. 

παϊέππίέ νε. Ἰ---13) αἲ. 50. Ἰππΐογος 
έοτς εί ῬΏατὴεν. 6. Μι. Ύ. Κ. Ἱ. π. Ψ. 

αἱ. 6. Ἐά. Ἀγτ. Πϊ6ιοῦς, ]αν. εἆ. οἳ 

«οᾷἆ. ]απΐοτο». ΤΠεορΗσ]. Επέησπη, 
αυἱ ἵπ οοπιπιεηίαγίο ἀἱδ. 5οἳἵ ἵωασαν 

εσῖέ. 1 ΠΗαδοπί οσο. απϊααῖςς. εί 

Ργαρίαπίίογες, ἴίεπι αρ. Μί. α. 4. ο. 

1. α. τ. 10. Ὑοτςς. (είῖαπι β]αν. 9. 
οί εᾱ.) Οτῖς. (ου. Αίπαπ. Βα5. ΟΥΤ. 

Ο11γΕ, Ίτεπ. ΟΥΡ. Πατ. Ορις πρ. 
Ἠ]ογ. γἱσί]. Ζαν. Εκρ]ϊοαπί 5εμο]ἰίᾶ. 
Αήησίέ ἵπ εοπαπποπίατίο ῬΒαίηγπη. 
Ησεί τὰ ἴωαςα μεου]ῖαγο 6556 {ταςαί. 

(6) Ῥορέ σῖτον Ξ- αὐτοῦ. ΕΤ. 19. Ττ. 

101. 200. 204. 935. 236. αἱ. 8. 1. 
Ι.κ. 10. 8υτ. μίτ. Βαβῖά. Αγ. Ῥεγς, ρ. 

νετοπ, «οτΏ. σθγπα. 1. Πατ!” δδίτη, 
(ἶειτι, ΟΥΥ, Οςεασίας. Ίτει. ΑΠΟΡΕ, 
{ Ἠοναπι Ρ]εγῖαιιε ροβί ἀποθήκην τιἆ- 
ἁππέ αὐτοῦ ο. στ. Ε1,. 151. 990. 924. 

φ9ῦ. 9396. Μι. 1. 10, Θψτ, πίγ. ΒαΠίά. 
ΆἉγπι, Ῥ6ις. Ρ. ΥΕΤΟΠ. «οὐΡὈ. δ6Γ11. Ἱ. 
Ιαν] ἅ ΟΥ, Απο. αἰ. [ Βἱ6 εχίαί ἵπ 

Ῥ. 59, 58. 108. 9. βαχ. 8]αν. 4. 

[ Νεπίτο Ίοεο Ἱερίέαν ἴπ 19. 21. ΤἹ. 
ἹΜέ. κ, οίο. Ῥαγς.' νν. νενο. ο Η51Π, 

έἶεαι, Ίτεαπ, Αιποῦ. (8) -- Εοοε 

Φλαΐέεγ ἸὨοπιίπί εἰ [γαίγεφ οἶην ἀῑοε- 

Ῥαμέ εἰ; «Γοαππε δαριΐραί ἵπ τεηιῖδ- 

δίρποῖι ουραίο} εμέ εἰ δαρίϊὶ- 
-» 

πεπιιγ αὖ εο. ῆἱατί αιι{επι εἶς: φιῖᾷ ρεο- 

οαυὲν μέ υαήαπι εἰ δαρίΐπεν αὖ εο 2 πὶδὲ 

Γοτίε ]ιου ἑμδιπι, φιιοᾶ ἀῑαλ, ἱσπογαπέία 

εδ. Έναης. 5ες. ΠεΡΥ, αρ. Ἠϊετοῃ. 

(5) Ξ Μι.ο. πῃ, δαν. | Τωπο δαρίί- 
σαυῖξ ειιπι. οοἱϱ. Ίωπο ἐἰπαῖέ επι. 

Αποί, 4ο ρτοπηΐςς, (11) -- Εἰοσο- 
αππεδ αιίεπι δαριἰσαυέ πι ἴπ 

αφια, 1ῑῖε αιίεπι «Γοαππεπι ἴπ δρῖνὶ» 
ἵπ. Ἰωτὶ δεετείΊοτος, {ερίε ΟΡ. ἵπι- 

Ρονῇ, [ -- Εέ επι δαρεσαγείατ (-- 
Τεδιδ, Φοστι.) ἴιπεπι {πςσεπ {Ἴια- 
σπιήιν Φετπι.) εἴγοιι[ιοέ {]ιΐσε- 
ῥαΐ, σοτπι,) ἄε αφια. ἔέα αἱ ἐἴπιεγεπί 
ΟΠΙΠΕΟ, αι αἀυεπεγαπέ. (οοπςγεραἰὶ 

εγαπί. σεσπι.) Εί δαρίϊσαίο -Τενι εἰς, 
νοτο. Ρεσπι. Ἰ. | -ἰ- μαὶ εὐθὺς περί- 

λαμψε τὸν τόπον φῶς μέγα. Ένας. 

Ἐριοπίί. αρ. ΕΡρΙρΗ, επι οφ υςίίη, 
Ῥταάἁ]εβ{ίο Ῥοίτὶ. Πατγσῖα Ὀψτογ. 
Ἱπνεπο. (4) -- Γαοίιπι εδὲ αλέεηι 
οι πι αδοεεπάἰδδεί Ιοπιίπι ἆε αφμα, 

ἀεξοεπαίέ Τοπς οπιπὶ ορίγέέι 85. εί 

γεζιτευῖέ διιρεΥ ειπα εί αἰπιί εἰς 1 πῖ 
πιῖ, ἴπ οπιπίθι5 Ῥτορ]εὶς εἈδροείά- 

ὕαπι {ει ιέ υεπίγεπι εἰ Υεφιῖεδοεγεηι 

ἐπ ἐε. ΊἩ επῖπι οδ τεβιίε πτεας ἕι 
εδ Πΐι πιει ϱγπιοςεπἰέηδ, φμὲ τε- 

ὅπας ἴπ δεπιΡΙΕΓΠΙΗΠ. ἘνΒΏρ. 8ες, 
ἨεβΡς, αρ. ΗΙεΓ, 



12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΔΡιΙι ΤΠΠ. Ι7. 

5 / ή 4 Ἐν αι Ν νΝ ολ Δ υ 
ονεωχ {σο) ουτω οί ουβανο χαις εοε Το πγευρο σου 

9 δ.ἱ ζ 9ώ « 4 

εου ᾿χαταςσσινον ὠσει 
ο η κά 
επ αυτον. 

| . ΤΏ Μ/ 
πεβειστεβρὀ» ποιί ἐρχόμιενον 

πα ΔΝ ο. Ν ” ” -” / 

Καὶ ἴδου, Φωνή ἐκ τῶν ουροινὠν» λεγου- 17 
ανω Ωξ 2 ντο ορ ο ον ΔΝ 2 α  λό. 

σου ουτος εστι ο υίος (1ου ο οοσπήτος, εν ω ευσο- 

κήσω. ] 
/ ο] ω ϱ  - ] λ 2] ο.” ” ν / 

Τότε [ὁ {ήσους ἀνήχθη εἰς τὴν ἐρήµον ὑπο του πνεύ- 1 
ο” - ΄ 

/ὀ70ς. πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαξόλου. Ἱαὶ νηστεύσας 9 6 | 
ο) ο / λ / / {/ 
μέρος τεσσαρολοντο Ρ και γυπκτος τεσσοθακοντῶ» 

6/ ϱ) / 

νστερον επεινασΕξ. 

ο // 
εσπεν 

/ 

φενωντα/. 

ἄρτῳ µόνῳ ζήσεσαι :-ἰ- 5” ὤνθρωπος, ἀλλ᾽ 

Ν ο. η Ἡ / 

Και προσελθὼν Ἱ αυτῳ ο πειράζω», 98 
η] οἳ .” ” ” ρα / 6 ΄ α” δε 

εἰ υἱος εἴ του «εοῦ, επε, ένα οἱ λίθοι οὗτοι ὥρτοι 

“Ο δὲ ἀποκριθὰς ἅπε" ΥΕΝ οὐκ. ἐπ᾽ 4 
λα 

δω επι 

κ Βή ὔ 4 2 / δν ιαΝ / /“/ Β 

παντι ρῆμωτι " εππορευομενῳ διὰ στόματος «εοῦ. Τότε δ 
5 Ν 

ποραλαμθᾶνει αὐσον ὁ διάξολος 
// Ν 

λίνν και 

τη α 6 / / 

εἰς τήν αγία» πο- 
χ ο κ δν σαν τον ω ω 

Ο02//στήησιν) αυτον επι το πτερυγ{ον σου “εεου. 

Αν / ». »” 9 εὰ ολ ω ” / // Ἆ 

Καὶ λέγει αὐτῷ" εἲ υἷος ἅ τοῦ «εοῦ, Υ βάλε σεαυτον 6 
7 / τῤ ὅ ο ώ “ ” τν / ε ο 

χἀτω' γεγραπτωι γαρ᾽ οτι τοις ἀγγελοίς αυτου εν- 
ο. λ ο. ή 3 ον ” ” . ' 

γελάται περὶ σοῦ, 2αἳ ἐπὶ γειρῶν ἀροῦσίσε, μήποτεπροσ- 6 ΗΡΑ « 
μόψης πρὸς λίθον τον πόδα σου. 

/ 5». ” ε ” 

Ἔφη αὐτῷ ο {ησοῦς" 

"σον 

(9) -- Β. ἰο]εί. Ηί]αν. Υἱε]]. (1) κατα- 
θαΐνοντα ἐκ σοῦ οὐρανοῦ ὦ; Ὦ).(5ἱ. β. ἐκ ποῦ 

οὐρανοῦ) | --ἀε εαἰίο. εΏΠ{. ΥεΓΟ. ΝΕΓΟΠ, 
φεγπι. ]. ὁ, εἶατ. δαί. Μπι. Ἠναγ. 

Αισί. ο ργοπα]θ5, || καταθαῖνον ἐν εἴδει 
περιστερᾶς χαπελβούσης εἰς αὐτόν. Βδὶς 

Έναηρ. σος. Ηεὺτ. αρ. Βρίρἁ. (πι) 

Ῥ. νεγς. νογοη. ο01ϱ. εἶαγ. ϱεπι. 9. 

Εου. ἰοἱςέ, αντ]. (π) εἰς. ὮΧ ἵπ. νετοῃ. 

νοτς, πρὸς Ο3 38. 61. ΤΙ. 16. (αρ. 

Ὑοείςι.) Ἐν. 19. 20. Μι. «. α. 11. 

(ο) πρὸς αὐτόν. σὺ εἰ. Ὦ. αἆ ειπα: ἔιι 

αἱ οιπι: Πίο εδ. νο- 

τρη. 66ΓΠΙ. οἷατ. (9)ΞΙ. 21. 51. 98. 

1071. Ῥατὸ. 1. Μι. Ψ. Ἠανοί Βμίμγπα, 

ἀἱς. | σεσσαρώκοντα Ξ- 190. χαὶ τεσ- 

65. σαΠί. ΥΝΕεΓΟ. 

Χ α΄ 
Ο2 ἔστησεν. 

σαρώκοντα νύκτας. ὮἙ. εαπί. {(ᾳ) ὁ 

πειράζων εἶπεν αὐτῷ. Β. 1. 19. 98. 111. 

194. 151. 8γτ. Οορί. Αππά. Υ υ]ρ. εοἳὮ. 
{ρΓ. ΟΝΓΥΑ. Ι αὐτῷ Ὀἱ5 οπιη(Ηἱ 106. 
| αὐτῷ Ρἱ5 τερείαπί Ὦ. 119. 191. 
ον εαηΐ. νετο. Υεγοῃ. σο1ῦ. σε ῦπι. 

τῷ -ΕΟΡΕΙΡ.Ί8. 918, (οι 

4 αν πἹ. 1ρο. ου ον ου 

Μι.γ.α. {5 ΟΡ. 12. 59. 124. Μι. 

πι. (86)Ξ ΒὈ. 8ΥΓ. ΠΊ9Γ08. οαΗΠ{. νετοἩ. 
η 9. Οριβ]ὶ κο Ἠνας, Εγυ(]ι- 
ΠΠΒΓ. (1) Ξ-99. (Χ) ἔσσησεν. ΒΟΡ.Ι. 
89. ΑΤ. Μι. 1, Ἐά. Ξα]ίά. ΄ (γ) βάλλε. 
19. 69. 181. Ἐν. 44. Ἐά. (2) -- ἐν- 
σεῦθεν. Ο. Βγτ. ρ. Ἰπ πι. Αγ. Ἀα]ά, 
πέ νἰἀσίαν. αρπαί, ερ. ἂά ΡΙΗΗΡΡρ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ, 19 
ες η. ι, ε. / ΄ Ἆ / 

ο σας άσεἰρυύρισο) 9εόν 

σΑΡ. ΙΥ. 

/ /“/ 

απαλιν 

8σου. Πάλη ρλδμιμόόηει αὐτὸν ὃ διά(δολος εἰς όρος 

ὑψμλὸν ων ποὶ δέλνυσω αὐτῷ; πάσας τὼς ῥήσιλᾶας 

9) σοῦ κόσμου, καὶ τὴν δόξων αὐτῶν, Καὶ “λέφει, αυσῷ» 
” // / ΜΑ Ἴ λ / 

σαυτα ἃ πάντα σοι δώσω, ἑὼν πεσὼν προσκυνήσης µιοί. 
/ ν 3 δω 6 Ὁ ή σα 

10 Τοτε λέγει αυτῷ ο (ῆσους' υπαγε Ὁ-- ἐπίσωμου" σατα- 
. / ὦ ως Ά Ν / 

νῶ' γεγραπται γάρ' κύριον τὸν «εν σου προσκυνήσεις» 
Ν 9 -” / ΄ λ εν] / . 2 Ν « , 

11 Ζαϊ αυτῷ μόνῳ λατρεύσεις. Τόοτε ἀφίησι αὐτον ὁ διά- 
. κ Ν 5/ .» Ν ” ι ” 

6ολος' καὶ ἰδοὺ. ὤγφελοι προσηλόθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. | 
μ ού, / 

οτι ωάννής ποιρεδόθη, ιο [ Ακέσας δὲ Ἰ Ξ- ὁ ἴπσους 
Ἁ ”” Ν 

Και καταλιπων την 
Ιη 

ε) νο 2 λ / 

19 α)εχωρήσεν εἰς την γφοαλιλαιοαν. 

ἔναζαρετ, ἐλβὼν Κατῳκήσεν εἰς 

τὴν παραθωλασσίαν, ἐν ὁρίοις ζωδουλὼν καὶ νεφθαλείμ.; 

14 Ίνα πληρωθη τὸ ῥήθεν διὼ ἠσαῖου τοῦ προφήτου, λέ- 

16 γουτος" Τη ζαβουλὼν καὶ 1 γ΄ νεφθαλεὶμ,, ὁδὸν »αλώσ- 
/ ο / / ” ) .” ϱ ᾿ 

16 σης περων του ἰορδάνου» γαλιλαία των εθνων, Ο λαος 

. 

0 Καπερναοὺμι : 

Γ 02 καφαρναοὺμ, εἰίαπι αἰιρὸι | 

πιαςο. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. Ατεᾖε]. Ορας ἵπιρ, (4)ΞΜι. Β. Βαλίά. | Ληίοοράσςη{ῖριις 
ἨΠΤ]αγ, πα, ΑΠΙΡΥ. Λας. γἱρ]].΄ Μαχ. Ἱππσυπέ Ε. 8. 83. 116. 194, Τά. Ατπη. 

ΒΗΧ. νοτοη, 5οτπη. |. Ὀγίχ. οο]Ρ. εἶαν. 
:ΤΠεορΗγΙ. (0) σης γῆς. ΒΥΝ. ρ. ἵη 
οοᾱ. ΕἰάΙοϊ. [ αὐτοῦ. 191. (6) εἶπεν, 
Ῥ00, 19. 98. 151. (4) σοι πάντα. 
Β0. Ἱ. 98. Ἐ, {οτο]. ΟτἰΡ. {ίες. 
0119. ἵη Μ{. 4. οοἆᾱ. (ο)-- ο 
(δή 58, Ττ. 108. 119. 

του οι, 190. 100. 191. 110. 

149. 151. 918. (επι 920.) 919. 920. 
994. 990. 2956. Ἐν. 1. ὃ. 18.19. 91. 
99. 98. αἱ. ΤΙ, Μι. ΒΗ. α. ἆ. κ. Κ. 
Ίνκα]. 18. (Πίαφπε εοάᾱ. 199.) Οο- 
ἀϊοες, ε απίρις Ιπέεγρο]αίας Εαῑέ Ἱμι- 

τας. Ἐά. Ἐτρ. Ῥετε. Ρ. 979. Ρ. οι 

αδίεγ. {Β{1. Ανπι βαν. ΤίαΙ. βαΧ. 
«υε{ῖη. Ῥείτ. αἰεχ. Αίμαπ. Νεςίογ. 

ΟἨγγα, (οίῖαπι ἵπ Μί, ϐ οοἆᾱ.) Ῥα- 

εαπί, {οΥ. ΟτἱΡ. Ἐπς. Απο. 

ίαυγ.ῇ Ξ ΡΚΡ.Ι. 19. 199 194. Μι. 

γ.15 στ. Αγ. Ρ. Ῥετε. νν. «Οορὲ. 
γυ]σ. Ὀτϊχ. {ογ, Πατ] Ἡ αλ. Ῥεειμάο- 

Ἱρηαί. ερῖεέ. αἆ ῬΠΗρρ. ἀῑδ. Οτἰᾳρ, 

ἀῑ5. Ὑϊείου. ἀῑξ. Ἐπίπγπι. ἀῑς, Ίταῃ, 

Τοτί, Η]]αν,. εᾱ. Ἠϊεν. ἀῑς. πνεπς. 

({Ξ80Ό. 16, 99. 61. 89. Οορί. 91, 

(6) να- 
ζαρὶθ. ΡΕ. 1. 19. Το. 194. 198Ι. Ἐν. 
95. αἱ. 10. Μι. ΎΥ. Ιπ.. Εά. Οορι. 
Ανπι. ΤΠ]. γαἱρ. Ρ8Χ. Ουῖς. αὐαίοτ, 

Εως. | ναζαρὼθ. ΟΡ. | ναζαμὰ. Β. 98. 

Ουρ, επαε]. (απ) ΒΗ. 88. Οορί. 
ΆἉτπι. Τία], ας. δαχ. Οτίςδ. οαπἵῃ- 

ααἱες. Πρὶρμ. Νοπῃπ. ()Ξ Ὀ. Τὶ 
φ90, Ὦν, 44. Ἐά. οαπί. 



14 
« κ 3 / 

ὁ καθήµιενος ἐν σκότει, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

κάἄδεφώς' μέγα" καὶ τοῖς καθη- 

σΑΡ. τν. 

ως // 32 / Ν . / ” ΜΑ ες υ 

ῥενοις εν χωρα καισλια «)ανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 

᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ἰησοῦς κηρύσσει καὶ λέγειν" 17 
. “/ 

.,, ῥετανοειτε' 

μ. Περιπατώ ν΄ ὃς 

ἤγγιμε "γὰρ ἡ [βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ] 

οΤΡπαρὰ τὴν Φώλασσαν τῆς 18 

Υαλιλαίας, δε δύο ἀδελφοὺς, σίμωνα σὸν 3 λεγόμε- 

νο πέτρον, ποὶ ἀνδρέων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, [βάλλον- 

σας ἀμφίδληστρον εἰς τὴν «άλασσαν' ἤσαν γὰρ ἁλιᾶς. 
4 2 ” ων Φε Ν / ε - 

Καὶ λέγει αὐτοῖς' δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω υμας 19 

Οἱ δὲ ταλιεῖς ἀνθρώπων. 
/ ) ” 

ἠκολούθησαν αὐτώ. 

Σεὐθεως, ἀφέντες τὸ δίκτυα, 90 

Καὶ προθὰς ἐκᾶθεν ἔδεν ἄλλους 9ἱ 

δύο ἀδελφοὺς, ἰάκωβον τὸν τοῦ ζεεεδαίου, καὶ ζωάννην 
Ἂ Ἆ 2 ροι 3 ” / λ -- / ..) 

σον ἀδελφον αυτου εν τω πλοίῳ μετα ζεθεδαίου του 
ν . -” / ΔΝ / ο . ΛΑ 

πωτρος αυτώ). χωταρτίζοντας σο δίατυα ουστων λαέ 

3 / ι) ’ 

ἐχολ.εσεν αυτους. 
Ν 5» Λ/ ’ Δ ” 

Οἱ δὲ εὐθέως ὤφοντορ σὸ πλοῖον καὶ 93 

σὺν πωτέρα αὐτῶν. ἠνολούθήσαν αὐτῷ. 

Καὶ περιήγεν όλην σὴν γαλιλαίαν ὂ {ῆσοῦς, διδάσχων 99 

ν Τ ὃ {ησους. 

(19) φώς εἶδεν. Β. 1. 13. 98. 194. Οτὶς. 

ο Ὀἱδ. ΟΥτ. ΟΠ ΕΥΑ. (είΐαπι Μ{. ὃ οοάἆ.) 
| εἶδε] εἶδον. Ὦ. 1. εππ{. νεΓοΠ. Υετο. 
δογπι. 1. εοἶῦ. εἶατ. ΟΥΓ. (1) οἱ καθή- 
µενοι. Ὦ. οαΠ{. νεΓΟΠ. νετς. ΡΕϊΧ. εο]. 

δδυπι. 1. οἶαν. 

(πι) µετανοεῖτε εἰ γὰρ Ξ εοἀἀἁ. ποή- 
ηυ]]1, (θδία 5επο]ο, αποά ἵπ οοἆά. 

Μ{. α. ἆ. ο, Ἱεσίίαν, Ἠϊον. (π)σπα- 
ρώγων. Ὦ. (Βί. β.) «απί. νεος. νεΓΟΠ. 

δεΓπι. 1. Ὀτίκ. «οἱὺ. εἶαγ. Ἐπς. (ο)Ξ 

ΒΟΡΚΝΜΒ. 1. 18. 1. 98. Ττ. 106. 
108. 114. 199. 194. 195. 12τ. 191. 
142. 151. 182. 918 (οσπι Ἴθ. 919. 
290. 994. 950.) 3290. 995. α]. 40. ΜΜ. 
γ.αἲ ᾱ. ΙΤ -αἰ. 14. Εά. 9γτ. ας. 
Αγ, 41. Οορί. δ]αν. οαπέ. νετοῃ., 

οοΥΡ, 6ετιη. 1. Ὀγὶχ. {ος, ο]εί. Πατ]. 

 καθηµένοι Ξ 996. 

Έπδ. ΟΥτ. ΟΤΥΕ, (δίῖαπι ἵπ Μι. ὅ 
εοὰἆ.) ΤΠεορΗγΙ. {(ϱ) περ. Κ. 1Τ. 
α]. 5. Μέ. πι. Ἐά,. (4) 8γΓ. ρ. ἵπ 
εοᾱ. Ῥατίς, || καλούμενον. 11. 990. 994. 

Φ90. αἱ. 6. Ἐά. ντ. Ῥ. ἵπ πα. Της. 

Αππη, αἱ ν]άείατ. Ύ μ]ς. «οΏ. 6ογπα. 
Ῥτὶχ. Εογ. ΟΠ1Υ5. ἵπ Με, οοἀΐεε 8. 
να” Ὦ, 405. ΟΗΥΥ5. ἵπ Με. 

Β. σα. β. (8εᾷ αἲῖο Ίοεο Ιῑάεπα 
Ἰαβεηί λεγόμενου.) {(τ) -ἷ- γενέσθαι, 

Ρ.(5ι.ϱ)) Κ. 39.56. 1195. 19ἳ: Το]. 

ὦγτ. 8Υγ. Ρ. Ἱ «τη58. ΑΡί1, δαχ. 
Ὑμυ]ς. Τία]. εχο. εἶα. (ΞΚ 
1213 αἱ. 10. ε Ἰαπίο ρα», Μέ. χ. 
Πατ] Οτἱδ. φοπιεῖ. (Ρί Παῦεί.) 
Ῥαε!]. οε]ειο. 018. (είῖαπα ἵπ Μι. 6 
εοάἆ.) ΟΡ ἵπρ. Ώγαήμπατ, | Ῥοοί 
ἀφέντες ρομῖέατ ἵη 9, Εὰ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 15 
νὰ ” » αν .ν Εκ κ. ν 

έν ταις συναγώωγαίς αυτών. αἱ ΆΊθυσσων σο ευαγγελ.ον 

σΑΡδ.ΙΥ. Υ. 

” ον ΔΝ / ο Φ' Ν ” 

σης βασιλείας» καί 9ερωπεύων πασαν νοσον λαί πασαν 
. 2 υ ο Ν » ν {/ ο 2 Χ 2 ω 

ο 24, μαλαλίαν ἐν τῷ λαφ.] Και ἵ απηλθεν ἡ ἀχοὴῆ αὐτου 

| Ἀ 2 6, ν. / νς Ἄ τι 4 ΄. 3 ο” η 

κ. εἰς ολη» τήν συριαν καὶ ' προσΊνεγκαν οαυτῳ πάντας 

κχ ΑἹ " ω / / / “/ γ Ν ψ 

τους χακως εχοντας,  ποιπέλαις νὸσοις ὃ καὶ (βασάνοις 
πυσω 

ια, . ἳ / / Χ ς 

. συνεχοµένους, Ζ ο) δαεονιζοµωένους, αχοαι σεληνιαζο- 
ν /; «δα. ν ά 5 ῃ 2 Χο ῤ 
ν «ενους καὶ παραλυτιχους χο εθεράπευσεν αυτους. 

ν ΄ 2 ”. 7 Δ Χ ” 

ορ Καὶ [ήκολούθησαν αυτῳ ΟΥλοι πολλοί πο τῆς γαλι- 
/ λ / λ 5 ΄ ΧΑ / 

λαίας χα δεκαπόλεως Ἅοέ (εροσολυμων λαί ἰουδαίας 
τι τω αχ / 

καὶ περαν του ἰορδάνου. 
ΤΝ κ» » / . λος Ν / 

1 «Ἴδων δὲ τους ὀγλους, ἂνέδη εἰς τὸ ὀρος᾽ κοιὶ Λαθι- 
Ἶ 2 ” .. 3 ι 6 Ν 3 ” Ν 

9 σωντος αύτου προσῆλθον αυτῷ οἱ μαθητα)ὶ αὐτοῦ. Καὶ 
/ Ν ἄ ε ” »Ν 3 λ / 

3 ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτοὺς, λέγων Νἴα- 
/ ς ν ; μα ΝΙ το ο κὼλι 

χὰριοι οἱ πτωχοί “τῷ πνευµατι' οτι αυτών εστιν ἤ (βα- 
σΑ ή .] ο» Θ / ς 0 ο” ὁ / . ΝΔ 

4 σιλεία των ουρανών». ἩΠακᾶριοι οἱ πενύουντες' οτι αὐτοί 
/ ο χ 

ὅ παρακληθήσονται. Μακάριο οἱ ας οτι αυτοί 

ο ομήνου σὴν γην. Μαμάριοι οἱ πεινώντες χαὶ 

διΨψώντες τὴν δικαιοσύνην' ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 
5 ον ο 9 το ο ; 

ο μ Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες' οτι αὐτοὶ ελεηθήσοτωι. Μα- 

(8) ἐζήλθεν. Ο. 1. 98. Τ8. 19τ. 191. 
986. Ἐν. 10. ΙΤ. 84. Μι. πα. 18. 8ΥΤ. 
Ῥ. ἵῃπ πι. Απγπι πέ νἰάείαπγ,. Οµ]ς. 

(4) προσήγαγον. 918 (οσα Τθ. Ττ. 
106. 124. 919. οἳ ετεάετε {5 ο5ί.) 

(ς) σοικίλαις νόσοις «πι απίοσεἀεπέῖ- 
Ῥα6 εοπ]πησυπί Το. 149. Εν. 9. αἱ. Ἰ. 
ΒΥΓ. ΒΑΣ. νενς,. Ῥπνγπα, ἀῑδ. (1) κα) 
βασανιζομένουε. 149. | εν } βασάνοις -- ΕἨ 

3, οἵ. 3936, | συνεχοµένους -- Ἡν. ΙΤ. 
(2) Ξ Μ. 19. 61. Μι. πι. (εοᾶεχ 
ΤΠεορΙΥΙ.) εί Οπεγεορίοπαῖ. οοἆἆ. 1. 

6, β. Ἐν. 84. || καὶ -- Β. 996. Ες. 
(3) 5- 30, 16. 994, 99ὔ. 994. Ἑν. 84. 
36, Μι, 10. |. Απίο δαιµονιζομένουε Ώο- 

βἰέιΓ 160, (09) 5 64, || καὶ παραλυ- 

σικοὺς Μι, :Χ | αὐτοὺς] πάντας. Ὦ. 

(8έ. β.) οἈπί. νετςο. νετοἩ. σεΓπι, 1. 
οο]ῦ. εἶατ. (6) καὶ ἰδῶν. 990. | δὲ -- 

Μι. }. | -Ι- ὁ ἴπσους. 98. 90. Ἀυτ. Ὑμ]ς. 

νοτς. «οἵΡ. εἶαν, ΟἨΥΥ5. (οίίαπι ἵη ΜΕ. 

6 εοἆἆ.) Ορα5 περ. Οὔσοπιαέ. (4)Ξ- 
Ὦ3 (6) Ὑετς. 4 εί ὅ ἐγαπεροφ!ίεῖ ἵπ Ώ, 
89. γα]ς. ομπέ. νογς. εοἵΏ. «οἱ. ξοτ. 
Οἶεπι. πέ νιἀείατ, Οτί5. (αβῖ ἀς οἵ- 

ἀϊπο γῶν µαπαρισμῶν ἀἱεραίαί. Βεπιαοϊ 
πέτες,) Έπὰςξ. ἵῃ «ΠΟΠ. ΝΥ568. Ἠ]σεγ. 

ΑΠΙΡΓ. δάγ. ἘΤτίππας. δεᾷ ΟΠτοπιαέ. 
πίτοσαε πιοἆο. (ϐ νε. Τείθ8 
(απεροπαπέατ ἵη Ἐν. 9. ὓ αἱσατοπα 

οτάἵπεπι ατδεί Ευ πγπ, | νε, Τ - 
950. 



16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ςΑ5. ν. 
/ ε αν υ ’ “/ ) Ν Ἆ Δ / . 

ποριοί οί Καθαροὶ τῇ καρδίῳ" οσ/ αυτοί τον γεον ὀψου- 

σοι. Μωκάριοι οἱ εἰρηνοποιοί | 
ω, ͵ ! ΑΝ 

Φεου κληθήσοντωι. Ἡ ἹΜωακάριοι οἱ δεδιωγµένοι ἔνεκεν 10 

“/ 1 Χ// .. 3 

οτι ὃ --- αυτοί υἱος 

/ μας ο 6 ἷ / ο. 9 » 

δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἔστω ἡ [βασιλεία τῶν οὐρωνών. 
6“ / ” Δ ἹΜωκάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσω ὑμᾶς ποὺ διώξωσι, καὶ 11 

. ρω Ν κ ” 

εἶπωσι ἶ πᾶν πονηρον ρΏμα καθ ὑμῶν κ 
1 ϱ/ 3 ολ ά 

τενελεν ἴρθην 

--ψευδόμενοι. 

Χρίρεσε κου ἀΑλΜΦ ΜΗ ότι ὁ μισθὸς 12 

ὑμῶν πολυς ἐν ας ην, οὕτω γὰρ νι, τοὺς 

προφήτας σοὺς πρὸ ἡμῶν’ 

Ὕμός ! ἐέστε σὸ ἅλας τῆς γΊς. ἑὼν ν τὸ ὅλας 3 μαι 13 

οἁλισθήσεται: εἰς οὐδὲν | ἰσχύει Ρ σι, 

εἰ μὴ Ἱληθῆναι ἔζω, καὶ. κατωπωτᾶσβαι ὑπὸ τῶν ἀν- 

θρώπων. ]] [Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ χόσμιου" οὐ δύνα- 14: 

σαι πόλις κρυξῆναι ἐπάνω ὄρους κειριένη" 

ρανθή, ἐν τίνι 

Οὐδε καί- 
/ λ / Νε λκ όλ. 

ουσι λυχνον, καὶ σιθεωσι "αὐτὸν  υπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ. 
3 κ λ / λ / .” .” 2 . δη 

επι την λυχρίαν, Άοαί λάμπει πασι τοις εν τη οἰλίαι 
-»”. -” ἩὉ ͵ --. 

Οὗὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ὠνθρώ- 

(6). - ου. 19. 194. 8ντ. Τϊ, (εχο, 
Ῥτὶα. σαί.) Υυΐςσ. ΟΡ. ἵπρ. Ἠῆαυ. 
Οπγοπ. (1) Νοπμι]]1 αρ. Οἶεπαν 
µωκάριοι οἳ δεδιωγµένοι ἀπὸ τῆς δικαιο- 

σύνης" 
“/ α α [4 ο 

οσι αὐγτοί ἔσονται σφελ.είοι. καί 

ακώριοι οἱ  δεδιω ἔνοι ἕνεκα Ἅᾖἔμοῦ" ι 6 
«/ ε/9 , «/ 9 δ βή 
οτι εξουσι ποπον, οπου ου ωχ. ησονται.: 

ΒίΓΟΙΗ. 4. (1) καθ ὑμῶν πῶν πονη- 

θὸν. Ὦ. οαπ{. εί Ίος ογἀΐπε Ἀντ. 8Υ5. 
Ῥ. 6ᾱ. [| πονηρὸν Ξ- 68. 61. | ῥῆμα Ξ 
ῬῦὈ. Οορί. Απ. Ἀντ. Ἠϊετος, 1. 

γυ]ς. Ιαεϊπὶ οχο. ΟΡ. Ἱπρ. | ναθ 
ὑμῶν] κατ' ἐμοῦ. Μί. τ. | -]- εἰ ἐπργο- 

ὀγαδιωπέ ποπιεπ πιειπι ἵαπφιαπι πια- 
ἵωπι. Ῥαυ]ίη. {()ΞΕὈ. οαΗί. νΕΓΟΠ. 
ο0]Ρ. σδγπι. 1. οἶατ. Πογίας. Ο5ἱΡ. 

Τοτί. Π]ἱαγ. αοἳξ, Αποὴτ. Απιζιοσιαςή, 
Ῥαυ]ίη, ΒΥΠΙΛαςΠ. 

Ῥοπυηί Ἀστ. «ος. Ὀν]κ. {οΥ. ΟΝΓΟΠΙ. 

(8) Ξ Βοτίας. Ἰλιοίξ. Ῥαμ]ίην || ἕνεκεν 
δικαιοσύνη». ὮὉ. (8ὲ. β.) Α1. αρ. ΜΙ]. 

 Ῥοεί ἕνεκεν ἐμοῦ 

ποστ 

σαηί. γετοΠ. γετο. «οἱϱ. ρεγπ. Ἱ. 

᾿ Ετατ. Απιρις Απιρῤτοβίαςί. Οπτοπῃ. 

ΟΥΠΙΠΙΑΕΠ. Ργορέεγποππεῃ ππειπα, Ας. 

ΒΕΠΛΕΙ. Οπ9είοά. (πι) -- ὑπάρχοντᾶ,. 
ΓΑ ὑπαρχόντων. Ὦ3 Ἰαει. |--ἰ- Νο 

Μέε βαμάεγε, ει δεπεάἰπεγέπέ υ08 0ηι- 

πες Ποηιῖπες»: δὲο επῖπι Γαεἱεζαπί Ῥδειι- 

ἀορτορλείὶς Ραΐγες εογαπι. Ψδετπι. Ἱ. 

Ι Ὑε. 15 - Εναηρε]είατία Ρ]ετα- 
απθ, (η) µαρανήῃ. ΑΠ. 6θ. ὄ8. 
ευαπιιεγὲ, Ύ αἱρ. νογο. ΥετοΠ.. ο0ἱΏ. 

εοἱΏ. {οτγ. ΟΡ. Ἱπρ. Γαίωιπι 5. ἐπ[αίι- 

απ Γιεγῖί, εἈπί. εἷας; Ὀτὶίκ. ΟΥ)Γ. 
ΗΙΠ. Ηἰεγ. αῑ.) 

Μι. Υ. ἀρπυῤήσεται. 568, Ἐν. 10. (ϱ)Ξ Ξ 

Ῥ. 8γγΓ. Ἐτρ. «8η. Υθτς, γετοηςοἶαΓ. 
δεν. 1. Μπι ΟΥΡ. Λας ΗΙεγ. 

Οπτοπῃ. 
ΦΥΥ. Ῥ. πι, -  (ϱ) Ξ.Μί ο, Απ 
ΥΓ. Ρ. ἵπ «ο. Ε141. εἰ Ῥατϊς. ΟΗΥΥ5. 
ἵπ Μί, ὅ οοἆᾱ. 5εὰ ης αβεί. λι 

(ο) ἁλισθήσονται.. 

(α). βλῃθὲν ἔξω. Β. Ἱ. 98.. 

9 

15 



6ΑΡ. Υ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 17 
5/ . /Χ ε η ιν κ], /“/ Δ ε/ 

πων, ὅπως ἴδωσιν "ὑμῶν τὰ καλὼ ἔργα, καὶ δοξάσωσι 
ΔΝ / ϱ -» Δ 3 -” 9 Γη 

τον πωτερω υμων τον εν τοις οὐβανοίς. 
ἳ Ν / 0 .’ ” Ν , - 

1Τ ΕΝ νομιισητε, 074 ἦλθον καταλυσαι τον ΝΟΜΟΥ» π 
ω 

" λ /“”/” ᾿ ασ” . » Ν ο 

το σους προφήτας" οὐκ ἠλθον καταλυσα!, ἀλλα πληρω- 
Ἶ ) Ν Μο, / ΜΥ ϱ/ 9λ / ε 2 
Ἴδσω. Αμῆην" γὰρ λέγω ὑμῖ, ἕως ἂν παρελθη ο οὗ- 

ἃ λ 56 ” .” εἳ .ἳ / / ι ΔΝ / 

ρανος καὶ η γή, (ώτα εν η Μία κεραία ου Γή παρελύη 
ας. α τν ” ον "/“ 4 Ἀ / / σ ] α 2) 
"19 απο ὃ του νόµου, εως ον παντα γενηται. Ος 3 εαν 
.ὅ ο // / / ”. .- / ο Ν / Ν 

ο ουν λυση μίαν των εντολων τουτων των ελαχίστων και 
{ {/ λ / 5 / ; 2 

διδάξη Ῥ οὕτω τους ἀνθρώπους, ἐλάχιστος πληθήσεται εν 
Ἔ , » » -” ε] Αα / λ - 

τή (ασιλείᾳ των ουρανων᾿ «ος ὃ ἂν ποιηση καν διδάξη, 
π’ /“/ / / 3 ” / ” 5 ο ἀοὗτος Ἄ μέγας κληθήσεται ἐν σῇ [βασιλείῳ τῶν οὐ- 

4. -- Ἴρᾳ / Ν ε ο” “/ νθλν Ν / 

"90 ρανων. ] Λεγω γὰρ υμίν, οτι [εν η περισσεὺση 
; / ϱ - // - ” ΄ 

ροή δικαιοσύνη ὑμῶν πλᾶον τῶν γραµµατέων καὶ 
/ ᾽ κα. » λ / - 5. 

φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσελύητε εἰς την βασιλείαν τῶν οὐ- 
ρ υ] μα / / ΑΝ. ““ -” . ν” 3 

ϱ| θανὼν. Ἡκούσατε οτι ἕ ερρεθη΄ τοῖς αρχαίοι οὐ 
ν ε] ” ο) ΄ Σ/ ”/ ” / 

Φονευσεις᾽ ος ὃ) ἂν Φονευσή, ένοχος εσται τη ΛβίσεΙ. 
5 κ ΝΑ / 5 η ο / ” ωῳ 

ϱϱ Β.γὠ δὲ λέγω υΌ, οτι πας ο ὀΡΥεζόµιενος τῳ ἀδελφῷ 
ΑΘ ” ή . µν // 21 Σ/ ” τν μ εἰ αν λκ 3/ ” 

ωυτου ᾿εἰκη, ενοχος εστοι τή κφίσει’ ος δ) ἂν ειπη τῷ 

2 ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη. 

(5) σὰ καλὰ ὑμῶν ἔογα. Μί. Ρ" Οὲἱς. 

Ί ὑμῶν Ξ Μι. ἀ. || ἔργα Ξ οοἆ. Ώυτα 

Ῥ. (4) σί δοκεῖτε, ὅτι Ίλθον πληρώσαι 

σὺν νόµον ἤ ποὺς προφβήτας: οὐκ ἦλθον 

πληρῶσαι, ἀλλὰ καταλῦσαι. ΜαΤεΙοΠ 

τείίρις Ἰριάοτ. οί Ὠ]αὶ. «. Ματο. 

(α) Ξ 1295. ᾖ{(α) Ξ 90.06, 06. το. 
290. Απτ. Ῥες. Ἡ. δι. δα]ιά. Τ. 

φιΐργε, Υ υἱς. ἔογ. οο1Ώ. σεΥπα. 2. επῖηα, 

εαπί. Ίτει. ἆμὴν. 6. Ασπι. Ῥεγς. Ρ. 
Άας. δεπιε]. Οαρεῖοά. (Υ) τῶν 

ππροφητῶν. Ἐν. 91. |. -ἰ- καὶ τῶν προ- 

φητῶν. 19. 61. 194. Ατπι, Ἀντ. Πϊο- 
ο 4108. Ἱγοη. ο) -Γ οσθ]ωπι εί ἐεγγα 

Ὁ. ἐαπθίδιπέ, υογύα απίουι Ίπεα ΠΟΠ Ργα- 

1εγέδιπέ, οοἳΡ. (α) σὖν ἐὰν. 111. | 
τὰν Ξ ΕΧ Βαά. || οὖν Ξ- 1, 9. 1. 

ον. 1. 

290. Μί. ᾳ. πι. Β. Ἐ. ϱ) 5. Ὀ. 
εαηπέ. (ο) αΌ οὐρανῶν αἆ οὐρανῶν 

Ξ Ὦ. 12. 15. ειΠί. ϱεΓΠΙ. 2. 0ἨΓΥ6. 
εεππε] ἵη Μι. 6. «οάά. Όρις ἵπρ. 
(4) οὕτως, δ5εφπεπίε οοπιπιαίο, 44. 

101.119. 151.» ϱϱ0. ϱ06. Μι. κα. 
(οίμ. Τα], (εχο. εοσΏ. {οη.) ΟΥΡΓ. 
Ας. Τγεµομ. Ὑϊοίον, ίππ. (6) Υε. 
90. Ξ- Ὦ. εαηί. || λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι 

Ξ 9. Τὰ. Ορις ἵπρ. (8) ΕΙ. 106. 
114. 129. 194. 19511 1571. 994. αἱ. 
τμ τ-α. ἂν 18. αι. 8." Εᾱ. 
Οοπε(έα{. (]σηλ. εειπε]. ας. Τ5ἱάο1. 

αλ, (6) ἐῤῥήθ. ΡΕ. αΠ1, Ἐά. ουηι 
. Ἱς έππα νετδίρης 5οαα. (1) Ξ Β.48. 
198. ἆ. Αν. ρ. δαχ. γυῖςδ. ἔου, 

αχ], Νοη αρπονῖεσα νἰἁσπίατ ο υ5ίίῃ. 
ο 



18 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
λ , ε ” ε λ. 2/ ” / εἰ ϱ ϕ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακὼ, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ' ὃς ὃ ὢν 

ςΑΡ. Υ. 

”/ Ἡ Ν Σ/ ” . λ / ” / ᾿ λ 

επ ᾿Ρώβε» ενοχος εσται εἰς τήν γεενναν του πυρος. Έαν 99 
.” ϕ ΔΝ ο Ν - ! 

οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ υσιωστήριο, κὠκεῖ 
ο 5 / . 

μνησύης, ὅτι ὃ ἀδελφός σου έχει σὶ κατὰ σοῦ. "Αϕες Φ4: 
ο ὃν δῷ , Ις Ἰ ό / ” 9 μμ, Ν 
ἐκεῖ το θωρὸν σου " ἐμπροσέεν του Φυσιαστηρίου, καὶ 

ὕπαγε, πρὠτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε 
ἃ Ν ο Γ υ 

ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δώρόν σου. ᾿Ισθι εὐνοῶν τῷ ἂν- 95 
/ ] 4 6/ α ιΟά πα 3 . ε 4 ι) 

σιδίκῳ σου ' ταχὺ, ἐως οτου εἰ ''"95ν τη ὁδῷ μετ 
” ο, ” 4 -- 

αοὐσοῦ". μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τω κριτή, κοὶ 
ιά 4 η δρ ιά ε ψ Ν ” χ 

ο Ἀριτῆς "σε παραθῳ τῳ υπηρετή, Λο εἰς Φυλαχκην 
/ Ν / 

(ληθήση. ᾽Αμῆν λέγω σου οὐ μὴ ἐξελθης ἐκεῖθεν, 96 
’ 

᾿Ἠκούσατε 97. 
ε/ ο] 9 -” ΝΔ ”/ / 

έως ον ἀποδῷς τον εσχατον ποδράντην. 

ὅτι ἐρρέθη ο Ἡ. οὐ μοιγεύσεις. Ἐνὼ, δν λάφόν μον αἲ 
ϱ/ ρω « / / ” ΔΝ λ . ” 

ὅτι Ρπᾶς ὁ βλέπων γυναῖκω πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσοι 

11] .. - μα .σ 
2 μετ) αὐτοῦ ἐν σῇ ὅδῷ. ο Γσοῖς ἀρχαίοις. | 

Μ. ἵη αρο]. 1. Ρίοιεππθς ἵη ερ. αἆ 194. 6ορί. Απ Ατγ. Ῥετς. «00, 

11ου. Οτὶσ. Τον. Βραγίαπι ο55ο ]ιά]- 

οαγαπί ποππι]]ῖ, ἑορίο Ῥοε]ο]αςίε ἵπ 

οοᾱ. 91. οί εοᾶἆ. Μί. α. ἆ.. εί 10: 
σινές φασιν, ὅτι µώτην ὑπό σρων προσε- 

φέθη σὸ εἰ. ἨΙΘΓοπΥγΙΝς (γαάῖε, αᾱ- 

ἁἰίαιη πο Γαΐ59α Ἰη ρ]6γίεφιιε οος1εἶ- 

Ῥυ5 απία ας, 5ο, τί αλ1βῖ Ἰοαυϊέατ, ἴπ 

νογὶν «οἀϊσίραξ, Ύπατο ταάεπάμπι Ἰά 

655 «θηβεί. ᾖῆὶ αἀθρι]απίαγ Λας. 
ἵπ τοίταςί. εί Οαβεῖαπ. Οπιέπηί 
“Αποίουι ἆςᾳ Ὀαρί. Ἱπίες Βαθιί ορ. 
110γ. 9. απ. ὅ, ο Ἡνεηπς,. ΟΠΓΟΠΙ. 

βο]νίαπ. [Ι βεά Παροπί εἰκῇ εοἀὰ. 
αρ, δολμο]αδίοηυ, ἩἨϊεγοηγπιιπ οέ 
Άιρ, Ἀντ. ΒΥΓ. Ῥ. 8ΥΓ. Πϊαγος. Λε, 
τοπ. Ἐτρ, Οορί. Αγ. αοίμ, δαν. 
Τια], οχο. ἔος. Οοπεεϊέμί. Αποίογ αρ. 

εά Ζεηαπα δέ ΒετεΠπ. Ἐπδ. ΟΥΥ. Τ8ἱ- 

ἆοτ. Ρο]. 8γξδ, Ο0ΠΥ5, Ἰεοάοτεί. 

ΊεορΗΥΙ. Ευ γπι, Ίτεη, ἰπέετρς, 
ΟΥ. Ορυς πρ. ἀἱ Ἠαν, Λο 

 αλαποίες εί ἀϊ., Ῥ]]αδίς. Ῥαμ]η. 
(τορογ. Μ. α)οπῖ οίο. (1) -ι- τῷ 

ἀδιλφῷ αὐτοῦ. ΙΜ. 1. 13, 18. 108. 

Άπς, θειπο!, εεᾷ αΏβῖ εαραπάἰσπά πι 
1ὰ οξδε ποποί. (ΚΚ) ἓν νε! ἐπὶ. 8υντ, 
(ἱ) -- ο0τ. Μι. ἆ. δαπῖά. Απιζγ. 96- . 

πιο], Οπτοπη. (αι) μετ αὐτοῦ ἓν σῇῃ 
δδῷ. Ὦ.. 1. 19. 99. 194. οαΏ{. νοτοῃ. 
νετο. «οΙΡ. 5εγπι, 1. εἶατ. ΟΡρυς ἵπρ. 

ΑἉνποῦ. Απιζς, ΟΠΓοΠΗ, || μετ) αὐτου 
98. (η) 55 19. 194. 1913 Αιπι, 

01019. Ἠίαγ. (ο) Ξ ΒΡΏΕΒ, Ι. 
11. 29. 28. ΤΙ. Ἰδ. 69. 106. 108. 
114. Η6. 11. 128. δυ. 191. 181. 
149. 151. 294. 930. 3950, 996. 996. 

Τν. Ἱ. ΙΤ. αἱ. 50. οέ Βατύεν. 6. Μέ, 

ν.α, ἆ. κ. 1. αἲ. 11. Εὰ, 8υτ. Αγ. ρ. 
(ντ. Ρ. Παῦεί οἶπι αρίογ.) Οορέ, 
Αλί. Ανπι. οίΠ. Βίαν, 4, ὅ. (Ἠαθοπέ 
Βαν. 2. 3. 6. ο.) οἈΠέ, ν6ΡΟΠ. νετο, 
Ὀτίαχ. Ουἱσ, ΟΥτ. ΤπεορΗγ]. Ἐαέψπι. 
Ἠίαν, ΄(ϱ) ὃς ἐὰν ἐπιθλέψη 9. ἐμ- 
ὀλέψῃ Ωτῖς. αἨφαοίίες, 586 9οπιο] πέ 
του, |. βλέπων] ἐμολέπων. 106. 918, 
(ουπι Ἴ6. ΤΊ. 198. 990) αἲ, 9. Μι. ς, 
{, Ἰν η. ΟἨ1Υς, Τμουάστοέ Ἑαμπαςα, 
Τμα8]η56. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. ἰμολέφαν. Ἡ. 
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ᾳ απ΄ α 1”/ .. Τ ] η ὃ, ϱ 

οὐ αυτής; ᾖδη ε,νοίχευσεν αυτην "εν τή καροίω αυ- 
ή . Δ Ν 3 / 

ροπσοὺ. Ἑί δε ὁ ὀφθαλμιὸς σου ὁ δεξιος σκανδαλήζει 
/ .. υ νὰ ”- / 

σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ [βάλε ἀπὸ σοῦ' "συμφερει γάρ 
κ έ / ελ .. .. ν λ Δ ερ 

| σος ὧα ἄποληται εν των (ολων σου, καὶ ϱη ολον 
' Δ ” υ ο 6 / ) 

ἴρο το σῶμά σου λήθη εἰς γέενναν. Καὶ εἰ ἡ δεξία σου 
ή ; / » ' 
χε σκανδαλίζε σε, ἔκκοψον αὐτὴν, καὶ βάλε ἀπὸ 
ἁ .» / 5 λ .. » 

Ὁ. σοῦ' συμφερει γάρ σοι, ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν ριελὠν σου, 
Ν ον ο/ Ν ως / { ι να 3 / αν) ιν) 

8] καὶ μὴ ὅλον τὸ σώμώ σου ἵΏληθη” εἰς γεειννοων.] [ Ερ- 
ε/ αμ Νας ο τε Αα τρ / λ ε: » 

| ρεθἠ δε,’ Σ --- οτι ος ὤν απολυση τήν γυναικα αυτους 
' ” λ / ω 1 
39 δόσω αὐτῇ ἀποστάσιο. ᾿Εγὼ δε λέγω ὑμῖν, ὅτι 7 ο» ὃς 

Ἀ “ λ λν -” Ν 

ιν ἀπολύση την γυναικὠ αὐτοῦ, παρεκτος λόγου σ.οβ- 
η ”, μα. λ Ζ -” ϐ "/ ἃ 8 Απὶ κν 

γεια, ποἱ5ἱ αυτην “ μοιχασύρι χωι ος εαν απολελυ- 
ο ζ4 ΄ ” /“/ / ι 4 ο 3 

99 µιενην γαμήση, ϱοιχατα,. ΤΙάλιυ [ἠκούσωτε οτι 5ρ- 
ε/ ν΄. 5 πα » 9 / 2 / . ων. 
ρεθη τοις οργωίοις ου» επιορκήσείς» ἀποδώσεις δὲ το 

Ν, 
β 

3 ο αὐτὴν, ῦ Ο) πῶς ὁ ἀπολύων. 

11Τ. 15Τ. Μι. πι, Οἶοπι. (5οἆ αἲῑδί 
βλέπων πέ 6ο. 5. προσθλέπων 5. ἰλῶν, 

οἵ εἷο Τπεορῃ, αμ.) σα διῖπ. Τπεοςἆ, 

απποπαςἩ, ΟΠΥΥς. αΠσυΡί, βλέψας. 61. 
(α) ΒΡΕΙΜΡ. 19. 96. ττ. 89. 108. 

116. 194, 191. 181. 151. 990, 935. 
Εν. 18. 99. 86. α]. 41. Μι. Υ. α. 4, 
1, 10. 11. αἱ]. 6, Ἐά. Οοπε(έαί. Τ]ο- 

ορ. απέ. ΟτΙ5. εεπιο] (5επιε! αέ τος.) 
605, θεππε]. | -- Κ. 256. Οἶειη, 

Ουτὶς. ί6τγ. 01115, βεπια]. Ἠπίηγαι, 
Ἐετε, αἰαποίίς». (ε) 5 ντ. 
Ἠϊθγος. Οἰσεπι. {ετ. Βεά Παθεπί Αίῃ6- 

πασ. ΤΠεοΡΙ. απέ, Οτίς. | -- παρὰ 
πῷ 9εῷ. ο αδίίη, (6) α σναφξρει 
θὰ συμφέρει 5. 30. Ξ Ἑ. οαπί, 
(0 ἀπέλόμ. Β0. (8ἱ.β.)1. 38. 101, 

Άτγ. ΑΡΗ. Οορι. Υι]ς. εαπέ. νους, 
νετοηΏ. οοἳῦ. οοΓΏ. 6ετπι.. 1. {ος, 

(αάαπι νς. 29. νοσο. νόχρη, σοσπι, 1, 

εοἱϐ.) Ἰποῖβ Αηνὸς. Ας. Τωσσγέαπι 

8Η Ο5ὶς. ΤΥ. 990. (α) Ξ- 49.19. 

114, 191. 191, 9ρὔ, Ἐν. 14, 95, ηἲ, 

11, Μι. κ. Ρ. τ. Γά. 9ΥΤ. ΑΓ. Ρ. τρ, 

δαν. ὅ. 6.Τ. | δ) Άτπι. (κ) ΞΒΡΙ,, 
1. 98, 194. αρ. Ῥ]τει. 191. 985, Ἐν, 
32. 96, ΜΙ. ο, Ἐά. ΟἨΤγ9. ἵπ Μι, ϐ 
εοἀᾱ, (ἱ) ΒΚΙΙΜ. 1. 19. 99. 11, 
106. 114. 194, 121, 9956, Τν. 18. 86, 

οἱ. 54. Με. ο. ᾱ. Ε. ]. α. ὁ. 85. 8]αν, 

γΥυς. «οτΡ. Ὀεὶχ, ἔογ, οοἱϱ. β6ὐΥΑ, 3 
ραί. ΑΙ εχεπιρ]ατία αρ. Λας, || πᾶε 

ὂε ἂν ὠπολύσῃ. Ἐν. 99, Αντι. | ὃς ἂν 
ἀπολύσε. Οτὶσ, ἀἱς, (2) µειχευ- 

ῥῆναι, 08 (51. β.) 1. 19. 88. 194, 

ΤΠεορῃ. απέ. Οτὶς. Ρἱ9, ΟΕ, (είίατα 

ἵπ Μί. 6 οοἆἆ.) Τμουάσγοαέ, Ξεποῖίοπ 

{π ορᾷᾱ. Μί. α, ἆ. ε. 10, (α) Ξ Ὁ, 

64. (5, πι. πρ. Ὑαἰίοπ.) εσηέ. νογοη, 

νετς. οί «οδά. 5τ. εἰ Ἰαΐί, αρ. ΆΑππ, 
Ουτῖς. υἱ ν]ἀείαν, Ἠαβοί Του. || κα) ὃ 
ὠπολελυμένην γαµήσας, μοιχᾶται. Ὦ. 50. 

919. Ἱίεπι ΝΤ. ο. ὁ γομῶν ἀσολελυμίνην 

ἀπὸ ὠνδρὸς, μµοιχεύεῖ. ΤΠεορΗ. ης, ϱ{ 

Ροψ]( απίο ὃ; ὀπολύει είς, 

αν 

ϱ3 
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ᾱι Ν / , ” . . / 

Ἀυρίῳ τους όρους σου. ] Ἐν δὲ λέγω ὑμή, υ μὴ ὀμόσαι 94, 
ταν, “/ κ ’ . μ 5 -” “/ / , Ν - - 

ολως ἁητε εν τῷ ούβρανῳ» οτι νρόνος εστι του εου' 
΄ η) ” Γη “/ ε / / ) ”»” ” 9 ”” γ΄ - 

Μητε ἓν τη Υ3» οτί ὑποπόδιόν ἐστι τὠν ποδὼν αὐτοῦ" µητε 35 
η] ϱ / [ὸο / 2 ΔΝ » / / 

εις µεροσολυµο., οτί πολις εστί του μεγαλου βασιλέως" 
΄ ” ” / / 

Μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσης, ὃτι οὐ δύνασοι µου 96. 
/ 

ὑσρίχα” Ἔστω δὲ ὁ 87 
/ ε ο ά κ ἃ Ν ἀ Ἀ / Χ δε ΔΝ ΄ ια) 

λογος ὑμων" ναιναι ου ου το ὂὲ περισσον τουτων» ΕΛ 
/ 7 

Ἠκούσωτε ὁτι ἐρρέθη: ὀφθαλμιὸν 98 

ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, Ἱ καὶ Ἔνγω δὲ 99 
/ ε ω μμ » ” ο, ον «μμ ε 

λέγω υ9 μή αντιστήνοι τω πονηρῳ αλλ. οστις σερα- 

σου” σιαγόνω, στρέψον αὐτῷ 

λ ῷ ] 7 ” 4“ 

λευκην Ὁ ἤ µέλαμαν ποιῆσαι. 

” ο). 3 

σου - πονηρου εστυ. 
.] / 9 ν ο Ν 

ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 

πίσει ἐπὶ τὴν Ὦ δεξιάν΄ 

καὶ τὴν Χ ὤλλην' Καὶ τῷ "έλοντί σοι 'μριθήναι, χωὶ 40 

τὸν χιτῶνά σου λαξεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἐμάτιον' Καὶ 41 

οστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἓν, ὕπαγε μετ ωυτοῦ | δύο, ] 

[Τῷ αἰτοῦντί σε Ἡ δίδου"' καὶ Ἡ σὸν έλοντω” ἀπὸ σοῦ- 45 

δανείσασθαι μὴ ο Ἠκέσατε ὅτι ἐβρέθη' 49 

ἀγαπήσεις τον Ὁ πλησίον” σου, καὶ μισήσεις σὸν ὁλίθρόν Ἶ 

σου. ᾿ἘΕγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 44 

1. αρ. Βἰτοι, Ἐν. 18. 39. 36. αἰ. 90. 
Μι. 4. κ. 13 αἳ. Τ. Ἐά. Βϊαν. 4. ὅ. 6. 
(Παβεί ε.) Υετο. Ῥγὶκ. εἶαΓ. 6ΠΛΠΙΕΓ. 

(9) ὅλως μὴ ὀμύσαι. Ατπ. «οἶαγ. 

(6) σρίχαν. ΕΙ,. Ἐν. 18. αἲἲῖ, Πὶς εί 
α1οἳ, (ας) ποιῆσαι µέλαιναν. Ἱ,. 

Ῥετε. Ρ. (4) -ἰ- καὶ, Ἱ,. 925. Μί. Οοπεείμί, Βα5,. ΟΥΥ, Ο0ἨΥΥς. (οίίαπι 
ᾱ. στ, ΑΤ. Ατπι, νετρη. νοῖς. εἶαγ. Ἱἵηπ Μι, 6 εοἆἆ.) Ώαπιαρς. Ορ" ἵπρ. 

Τοτι. εοπια, Ιίοπι Οἶσπ. Οµ1Ψ8. αϊ, | Ῥορδί σιαγόνα ροπίέατ ἵη ΜΕ. 

(α) διαβόλου. ὅ8. ΝΥ55. 0 Ξ- (14) οἰπίρέγαπι, νετοῃ. γετο. 6ΕΓΠΙ. 1. 
οαΏέ. νοτο. νετοη. οοἳρ. 6ετπι. 1. ἍΆις. αἰᾳποίῖος, 0µτοπι. (1) -- ἔτι 

Ὢ,. 6ΠΊΠΙΕΓ. Ἠί]αν, Όρις ἵπρ. ἨΗΙες, 
Οἰαυά τας ργεξὺ. (0) εἰς. 125. αΡ. 

ΤΈτοςςλον. 294.990. Υαἱ. 1. πρ. ὈἱγεΙι, 
(Ε6οἆ ἵπ ππατς. ἐσὶ) Μί. ο. ο. α. 10. εἰ 

ευάᾱ. 6. Ογβοδίοναῖ. (π) Ξ Ὀ. Αρ. 

Ρ. οαη{. Ἐκοπιρίατία Ιπέ. πιπ]ία αρ. 

Απςι Εριτασσι δγτίαςς. . ο. Ναι -, 

εἶση. ΟΡ, πρ, απείις, (1) Ξ σου. 1. 

οο, Τ0. 1068. 121. 191. 918. ᾧοῦν Υ 8]. 

ἄλλα. Ὦ (8ἱ. β.) νετο. νεγοῃ. οοτῦ., 
δογια. 1. ἔογ. Ἱμαέέ, παπυ1 αρ. Ῥεης., 
Ίτεμ. (αι) δὸ. ΒΡΕ. 124. Ίσσα. 
(1). πῷ κέλοντι. Ὦ. 38. Ἐν. 19. ἴέοπι 

Μέ, ΙΤ. || σὸν δωνείσοντα ἆπ'ὸ σοῦ. 9ΥΤ., 

(ο) Ξ Ἑ. οαπί, Οἶεπι. .Ο1ΡΥ. Ροεί 
δωνείσασέαι κά ἱπ116. 8) φίλον.. 
80, | 

5” -ὲ κ. ι.. , 

ο αυ 



. - 

ον ν.  κΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ΟΙ 
πε ον εδ ΝΑ ν ’ δι ας ο” ἳ 

Ξξ ευλογειτετους παταβρωμενους υμᾶςν --αλως ποι- 

4 

ν ως Ἡ ν ερ λ / ή ον - 
ο ειτε τοῖς μισοῦσι: ὑνς Λὠί προσευχεσύε υπερ των --- 

ι . / ε . Ν / : ε ” 6 / 

ᾱ επηρεαζοντων υμᾶς καὶ: διωκόντων υμᾶς. Όπως γε- 
ὁ θε αυ, ας Ν ε ” 3 2 τα ο κ. 
ψ )ησσε Όἱο, στου πατρος υ ων σου εν οὐξο)οις οσί σον 

ϱ/ ε ”. / τν Ν κ 9 λ : ΔΝ 

λιον αυτου ανατελλ.εί ἐπί πονΊρους καὶ ἂγαθους, πα 
(ρέ ἐπὶ ὃ .- ὶἀδο 'Εὰν οὸ ] , 

"46 Ώθεχειί επί θικαίους καν ἄθίπους. αν γαρ αγαπήσητε 
ΔΝ ΄ τω ε ” , Ν / Ν Ν ς 

σπους αγοαπωντας υρᾶς. σα ωισθον Εχετε» ουχη ναι οὐ 

ν. γ - ο ο ώες, - να οκ , Ν 
ἹΑ7Υτελωναι 3 φὸ αὐτὸ ποίουσε; Καὶ ἐὰν ἀσπάσησύθε τοὺς 

α 2 κ απ. / / Ν ας ; Φ-ν 

οὐ ἀδελφοὺς υμιων µόνον» τέ περισσον ποιείτε; ουχ 
ον νο “ ”/ ο” 2/ ϐ ορ. Ες . / 

ο 48 ΑΟ Οἱ ἐν Ο9οΟυτω ποιουσέ» Ἡσεσύε οὖν υμεις τε 

λ ” : 

Ἔσους µισουντᾶς. Άν) φίλως. 
Γ 

Ρο σελώναι. πο ανν 

(4)Ξ 8. 1. 11.99. Οορί. Αππι, Ὑπϊσ.  ἆ3ὐεξβςε (τα Βο]λο]αρίες.) | ΟΠσΥς. 
νετο. τοτοη. εοΓῦ. {ος, σειπι. 1. (Πα- Ίπ Μι. οοἆᾱ. 4. καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ τῶν 

.Ῥεπέ οαηί, οἷας. Ὀτίκ.) Τμεορ]. απ.  ἔἐπηραζόντων ὑμᾶς Ῥοπὶέ ἄπΠίθ εὖλο- 

Οτὶᾳ. 5ερίίεβ, Έτς. Ὠϊα]. ο. Ματο. φεῖτε, (1) ὅμοιο. 111. Μι. 233 Ῥετε. 

Ίτεη, Τεγί. δοπιο], (Πἱεί η οξρίοτῖ . ΟΠΓΥ5. (οιἵαπα ἵηπ Μέ, 4 οοὰἆ-) 
1οεῖς αά Ἱμσαπι τθερρεχίτ.) Όγρτ. Ἰ1δίά. ΕΡΙΡΗ, Ίτεῃ. 5ρ. Έεηρ. μὲ ἐπιί- 
Ἠῆαγ. ΟΡ. ἵπιρ. Ἠϊενγ, Αυς. Απὺογ,.  Τεπἰπὶ. Απιοῶι, (κ) ὃς, φιή, Ἀγτ. αίτ, 
Ἐυ]ς. δαν. Ἐρίρῃ. ἵω οαπίϊΐς, | ὑμῶς  Τεῖδ. Άγ. Τα]. (εχο. εαΏέ.) Ο5ίς. 

Ξ Αίπεπας. (9) Ξ Β.1. 11. 11 Ῥαϊί. (φ) ἐνικο, 99. 84. ἵπ πα. 59, 
95. 68. 113. Μι. πα. Οορέ. ἘΠεορι, (αρ. Ἰαἰίοη. Ἰαιάαίηγ ο νε. «εα.) 
πί. Αίπεη, ΟΥὶΡ. εδρίες, Ἐπς. ΟΌὉορί. ἀοίΠ. (2) οὕτως. Ὦ. 88. ο]. 4. 
Ὠία]. ο. Ματς. Ίτοῃ. Του. 6οππρετ, (8) ΕΚΙΜΡ. 11. 88. ττ. 89. 108. 
Ουρτ. Ηϊας, Ἠϊον, Απιζγ. αμοποί,. 191. 151. 250. 990. Ἑν. 18. 2ὔ. 81. 
Ἐν]ς. (6) Ὁ (8ι. σ.) ΕΚΙΜΒ. 99, αἱ. 91. εί ΒατΏοογ. 6. Μι. ΒΗ. α. 

19. 99. Τή. 194. 181. 151. 935. 936. ᾱ- αἲ. 16. Ἐά, Ατπι 875. ρ. 8Ιαν. 
9]. 98. Μι. ΒΗΥ. αἲ. 18. Ἐά. Οµ1Υ9. «οι. Ὀσίκ. οἶατ. Ῥαςί. ΤπεορΗγΙ. 

Ῥαΐτ, α). (8) ἐπηρεαζόντων ὑμῶς καὶ 1μιοἳΕ. | δεὰ ἀδελφοὺς Β0Ώ. (5ἱ. π. φί- 
Ξ Β. 1. 11. 99. Οορι. 1ΏεΙι, οπαπιογ. Άλους.) 1. 12. 194. 195. Εονίε είίαπι 

Ἀίμεπας. Ο5ἱΡ. ααἰπαιῖας. (Ρἱς α-  ἨΜί. Ὑ. αἶῆαπε, Ἀντ. Αντ. Ῥετεν. 
Ῥοε, οεὰ Πδὶ Ξ καὶ διωκόντων ὑμᾶῶς)  Ὁορί. νι. Ἡ. γυῖς. () ΒΡ/(8ἱ. 
ΡῬ]α].ςο. Ματε. ΟΥΡ. Ἰαςοἳξ, γοτίαπί β.) 1. ὄ. 28. 99. 44. ὅ9. αρ. Ύγα]ε. 
Ῥαΐτγ. Ἰαΐ, Νοππυ]ῖ Ροπαπέ Ρροδέδιω- 913 191. 0. Μι. Χχ. 7. η πας, 

Ἀόνσων. Ῥγερίετεα ὑμᾶς-- Ὀ. 15Ί.εαπι. ὍὉορί. Ανν. Ῥντ. Ρ. (5εὰ τες. ἵη πι.) 
ὑμῖν, Οἶοπι. | καὶ διῳκόντων ὑμῶς -ὺ-  Ἀψτ. ἨΊΕΓΟΡ, ΑΣ. Ῥ. εί τοπῃ. Ῥους. νγ. 

ΘοἰἩ. ΤΜΕΟΡΗ. απί. ΟΥἱΡ. Ὀἱ9, || καὶ  3Ι8Υ’ Τί. (οχο. ο1αΓ.) Ὑπ]ς. δαχ. 0οἡ- 
προσεύχεσθε ὑπὶρ τῶν ἐπηρεαζόντω) επί, 0178. αἱ γ]άείατ, Ῥα5, ΟΥΡ. 

ὑμᾶς Ξξ 8Υτ. Πϊθγος, ΑΙ αρ. Βε]μο]ία- 1 1ςἳξ. αἲῖ, ] καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ, Αστη, 

είεη ἵη Μέ, οοἆ. 10. (ἵη οοᾷ.α,ἀ,α. ᾖ({ε) Ὦ (8ἱ, β.) Μ. 1. ὅ. 10, 19. 58. 

είῖαπι καὶ διωκόντων ὑμῶς Ία Ἰθίῖ αἱ 9. 44. 194. 121. 184. 909. 990. οἱ. 

ιο αν τα πάν” 
ο ολ. πει. 

ο ωμνος, ακοή ες ἂν ας 

- Ὁ νυν κ”. 

- 

ο κ ο πα - 



ι) 

22 ΕΥΑΓΤΕΛΙΟΝ 
Δ' ά 6 οῦν.. ος κο μα κω ο 
Εέθέ ο ὠσπερ ο ποστς υρρων 2ο εν) τοις ουρω- 

6ΑΡ, Υ. ΥΙ, 

ο // / ’ 

νοις. σελειὀς ἐστι. | 
/ ” . ο” ο [ΠΠροσέχετε { τὴν ὃ δκκωσύην”' ὑμῶν μι ποιεῖν ὄμιπρό- 1 

” 3 / ιν «. ” » 3” κ. 

σον τών ἀνθρώπων, προς τὸ «εωθῆναι αὐτοῖς' εἰ δὲ 
Ν .] / η τ .. Γη ια] 

µήγέ, µισθὸν οὐμ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν. 
μώ ᾽ μᾷ υ Ὁ τρ ; λ ” 

τος ουρανοῖ. Όταν οὐν ποιής ελεήμοσύνην, µη σαλ- 3 
/ |ό ἳ ΄ ”” 3 υ 

σίσης ωπροσύε. σου, ὥσπερ οἱ ὑπολριτοὶ ποιουσιν εν ταῖς 
ο, ” ιὖέ ” ΔΝ 

συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοζασθώσιω ὑπὸ 
” .) / 2 χ / ε -ω .) / ΔΝ λ 

πῶν ἂνθρωπων. ἀμῆν λέγω ὑμ, ἄπεχουσι τὸν µισβον 
ε »ν .» ν ” 2 ; ἅ λ ος 5 

αὐτῶν. Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μή γνώτω ἡ 3 
ς . 6 ο ἄριστερώ σου, τί ποιε ἡ δεξιά σου Όπως ᾖ σου ᾖ 4 

[ 

/ 9 ΄ 5 ο. ω τε, 4 / έ 

ἐλεήμοσυνή εν τῳ πρυπτῳ᾽ χα ο πατήρ σου, ὁ (λεέπων 
3 .” -” 

ἐν σῳ κρυπτῳ,. . 
4 

” ιά 

Φανερῷ.. Καὶ ὅταν Ὁ 

ὑποκριπαί "' 

Αλ ο ο χρ 

--- αυτος 
) ὃ νι η 2 ιο 

Ωποῦώσει σοι ΄ Ξ ἐν τῳ 
/ 2 2 τὸ ἳ 6 

Ο2 προσευγ., ου” ἐση ὠσπερ οἱ 
ο Ὠῃ ως 2 ” ω π.δ, 

οτι Φιλουσιν εν ταἰίς συναγωγαις πα εν 

ἆ ϱ0 ὥς. 

8 ἐλεημιοσύνην. 

6 ͵ 
Ω332 ὁ οὐρώνιος» 

ϊς 2 σφροσεύχεσθε, οὐκ ἔσεσβε, 

10.Μί.ς. 11. 8υτ, Οορί, Αι, Άτπι, 

«οέμ. Τέ. (εχο, εἶατ.) Υμἱσ. Οοη- 
δέ, Ῥαΐτ. (4) ὁ-. Ι,. 19. 98. 194. 
2255, Οἶεπι. απαίεν. Ο5ἱΡ. (εν. ΟἨΓ75. 
ἵπ Μί. ὅ οοἆ4. (6) ὁ οὐράνιος 8 3 
(8. β.) ΕΙ. 1. 19. 99. 194. 149. ἵη 
1η, 996. 31.8. Μ4. ᾱ. Ἱ. πι Ζ. Ατγ. Λ411, 
Άγπι. Ἀντ, Ρ. ἵπ ὁοάά. ποππι]{ς. 

γι]ς. νετε, «οΓὈ. Ὀτίχ, Ε0Υ. σετπι. 
ουρίίη, Οεἷρ, ΟἨΥΥ8. ΟΥΡΓ. αΏῖ. |! ὁ 
ἓν οὐρανον. Ὦ ἃ Μι.α. | οι. (ϐ-Ε 

δὲ, 1,, Ἱ. 38δ. αἱ. Ἰ. Μι α. Εά. δυΓ. 
μέρ. Ῥεΐς, ρ. Οορί. δι, θουπι. 1, 

(6) ΒΡ (8ι. β.) 1. 909. Οοάᾱ. αρ. 
ΒεΠο]αδίεη ἵπ ορ. 41. οί ἵηπ Μι. ο. 
Σά. ΥΣ. Πεγο (ἈΥτ, οί Ῥογες. -α]-- 

ἶπαι ΠΟή οὐσίαπές 8ΥΓ. ρ. απίοπα Ἰα- 
δεί υί τες,) Πα]. (εχο. Ὀνίκ.) Ν υἱς. 

18ἱ4. Ρε]. δεμλε]. Ραίτ. Ἰαΐ, έέωα, 

οοςᾱ. 

Ίιοο ἐδί, εΙεέπιοδήπαπι υεδίταπι, Ἠ]ετ, 
) ΞΡΠΚΤΙ,. 1. 19. 99. 116. 194. 151. 
290. 990. Ἑν. 92. 46, αἱ. 14. Μέ. 1.π, 

α. αἱ. 4. Οορί. Εῑ, Ατπιι Αγ. αοίμ, 
δαν. 5. Π. ας. Οοπε( μέ, Οµ1γς, 
(οίῖαπι ἵα ΝΤ. 6 εράᾶ.) ΤπεορΙγ!. 
Οσρτ. Ἱπεεγίαπι απ ΟΕἱς. (9ΞΕΡΡ. 
1. ϱ9. 99. 68. 118. Μι. ἱ, απ. 0ο. ϱτ. 
αρ. Λας. Οορί. Ύ αἱςδ. σαΠέ. «0ΓΡ. Ε05, 
ΟἸεπιεῃ. Ἠοπι. ὅσ. αρ. είς. Οτὶς. 
(αἶκὶ αἆ νε. 6, δρεείαί.) Επίλγπι, 

(οχρ]]οαέ ἀεπιαπα αἲ ν. 6.) ΟΥ). 
Ἠϊον. Οπτοιι. Βαν. ο αν. Ὀεϊεαίας 
ααί Πὶς οί νε. 6. (16) προσεύχ,εσθε 
οὖν ἔσεσθε. Ὦ. 1. 118. Οορί. 8αμίά. 
491. Ατπιι Ἀγτ, ῬΡ. ἵη πι, Τί, (οχς. 
εαπέ.) Υμ]ς. Οτὶς. ΟΠ1γ8. ἵπ Με. 6 

(1) -Ι- σκνέρωποὶ. 108. 151. 
Μί. πι. (1). Φιλοὺσι στῆναι ὂν ταῖς 



6ΑΡ. ΥΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 2 
, ’ νὰ ο” ε ρω / “” 

ταις γωνίαις των πλατείων εστωτες προσεύχεσθαι, 
“/ πι  // ” ” ι] ὃν 9 λ / ε ” 

οπως !"ξξ αν ΘΦανωσι τοις ἀνθρώποις. ἁμῆν λεγω ν0 
. ΔΝ ο 

6 -- τι ἀπέγουσι σὸν μισθὸν αὐτῶν. Συ δὲ, οταν προσ- 

πο παρ ανν 

/ / κι ν ω/ // λ / λ 
ευχ ην είσελθε εἰὲ σο Ῥ σαµωείο σου, Και Άλείσας την 

/ .. ρω ͵ / ” » ” 

3ύραν σου, πρὀσευξαι τῳ πωτρίισου Ἱ---σῳ: εν τῷ πρυ- 
νά Ν.ς / « / 3 ” ” [] ὃ / 

πτῷ' καὶ ὁ πατήρ σου, ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ» ἀποθώσει 
πι κκ - ὡς ” -// ΄ Δ ΙΒ Ἴσοιἳ Ξξ ἐν τῷ Φανερῷ. Ἡροσευχόμενοι δὲ μῆ "βατ- 

7 α. ᾳ ε { ϐ .“/ ὸ ο- Ν 0 2 » 
ΤΟλογήσήτε, ὠσπερ οἱ ᾿ εὔνιλοί. ὀοκουσι γαρ οτι εν τή 

΄ εν . / Δ -” « ο 

6 πολυλογίῳ αὐτῶν εἰσαλουσθήσοντωι. ΝΙη οὖν οµοιωθήτε 
- δι ο 5’ με νο ο «ο. Ἰ ας 8ὴ / 1 λ 

αυτοίς. Οἱ δε 7αθ 0 πατηθ ὑμῶν» ὢν χβειον εχετε προ 

παρα οερρώρς ρρρι. φον 

” ε . νυν 2 ΣΣ) ο .” / 

ο τοῦ ὑμᾶς 7 αἰτῆσαι αὐτόν.  Όὗτως οὖν προσεὐγεσύε 
μα ἑ ” .” » ” 3 ο” ι ὃν 

] ὑμιεῖς' πάτερ ἡμῶν ὁ εν τοῖς οὐρανοῖς, ἀγιωσθήτω τὸ 
3/ / ’ 

“10 ὀνομά σου 3 Ἐλύέτω ἡ [βασιλεία σου γενηθήτω τὸ 
Ἡ / ϕ ᾱ- ο δι. 2 ” αν ἃἩ Ὀ δω, ος η 

11 Φέλημά σου, "ὡς εν ουρο)ῳ παὶ επι της γῆς Τον 
”/ ς να 3 θα ο δὸ ας / η κ νο 

13 αρτον Ίμων τον επιονσιον ὃυς με σΊμερον αἱ αφες 
6 -” Ν 2 μι 6 ” ς Ν΄ 6 ” ο - ”/ ο 

ημων το σα Ἰιών» ὡς χα μεις  οφιερνεν τοις 
λ λ 2 ΄ ρ” ϱ] 

19 ὀφειλέταις ἡμῶν" Και μη είσενεγκής ἡμιᾶς εἰς πείρο- 

συναγ. καὶ ἐν σ. γὠν. τ. πλατειών, ἱστῶ-  ΙΙ83Χ Οορι. δαΠίά. 85, Ἠϊοτος. 4 
σερ καὶ προσευχόµενοι, ὅπως. Ὦ. οαπί. }τῖπια πιαημ. βαχ. Υυ1ς. οᾶπί. ο0Γ0. 
εἶαγ. φιλοῦσι ἐν σαῖςσ. κ. ἒἐ. σ. γ.τ. πλ. ᾖ{οἳ, βείπι. 2. δαΐ. ΟτίΡ. ἨΗΙαγ. Πατ 
ἑσφῶσες προσευχόµενοιο 19. 118. απιαπί  Όπτοπ., ΑΠΙΟΤ. Λας. Ηαρεί Ευἱμσπι, 

φίαγε ἵπ οὐπαρορῖε, εί ἵπ απάπ. Ῥίαί.  Οοπῇ, πο. Ἱ. (8) βλατσαλογήσητε, 
φίαπίες ογαΓε, νο. ΥεΤΟΠ. οοἱρ. σετ.  ΒΡΡΧΣΝ ΑΠΙαΠίαγ, καταλογήσητε. 11, 
2. || ἑσσῶσες-- Κ. Οορί. | προσεύχεσθαι] (0. ὑποκριταὶ. Β. Ἅᾖ{(α) -- ὁ φεὸς, Β. 

προσεύχονται. 2908 Ἐν. Ἱ. (πα) Ξ- ἍὮ{(α) -Γ ὃ οὐράνιος. Τ68 Μι. κ. χ. δΥΓ. 
ΌΚΙ.. 19. 99. 49. 114. 119. 124.1Ρ. ). (7) ἀνείξαι σὸ στόμα. Ὁ (5:. β.) 

Β]τεΙι. 151. 990. 936. Ἡν. 91.44. Μι. οἶαν. (2) γενήδήσω.. .ἐλῤίτω.... 
Β. 1. 8. Οτὶς. ΟΠΓΥ5. (ο) - Βῦ. ἍἎἨοο οτ. Τετ. 4ε ογαί. (8) 
1.19. 98. 99. 08. 108.118. 194. ϱ99 ἍὮἘ3 νετο, νετοῃ. οο]ῦ. Τογέ. Άαρ. 
Μι, πι. δι. β]αν. 9. Π. (εχο. τικ.)  κεππε]. (5) Ξ Β. 1. Οἶεπι, ΟΓἷς. 

γις. Ο5ίς, ΟΠΤΓΥ5. εἰῖαπι ἵπ Μί. 6 (βοχῖες οπ]({1ές θεια], αδὶ ἰοίαῖα 

σοᾷᾱ. (Ρ) ταμεῖον. ΏΕΙ,. αἱ. 9. Μέ.  ογαίϊοποπι ἆἀοπι. τοςϊίαέ, παβεί.) 

Β. αἱ. 4. Τὰ. Οτὶς.αἲἩ. (4) τᾶ-- (0) ὀφίομεν, ΏΕΙ, 151. Ἐν. 96. Μι. 
 Ῥ.1. 18. 194. αρ. Βϊτομ. 999. Ἐά. 10. ἀφήκαμεν. Ὦ. 1. 194. ἵπ τη. (αρ. 
Άτα Ατγ. Βαν. 8. ἵπ αὔδεοποο,θθπδι  ΊΤγοςοπ. εί Βϊτεα, 8εᾷ ἀφήημε αγ. 

αποῖρῖιῖ, Η. γι]ς. | σῷ ἓν σῷ κρυπτῳς ΑΙ.) Ἀντ. ἔοτ. πΧ Οτὶς, Νγεε. 
50, Μι. Β. Οµτοπι, (ϱ) Ξ Β0,. 943 ἍῬεοιᾶο ΑίΙ, 

τν ανμη οὐ άνχγος -σις ον σεις σεψα 

Φαν. 

Ῥλαισ- 

στο 

πας 

- 

--- 

ὰ 



24: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑβΡ, νΙ. 
μν. ϱ. . ο ιν 

σ (02) ἆ ἀλλὰ ρυσαι ἡμιᾶς ἀπὸ τοῦ πονήρου. η) 
ι Ν κ ον ” 3 / Ν / 3 

Εαν ξ γαβ αφητε τοις ἀνθρώποις τα παραπτωµατα αυ- 

ϱ/ 7 / ΔΝ ϱ να Ν ς 

5 ῇ οτι σοῦ ἐστω ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ 
δόζ ι) Ἀ .”” 

οξέα, εἰς τους αἱώνας., ΕΤ ἁμήν. 

(4). ιοπἰαἴοπεπι -ἕ ααπι Γεγγο ποτ 

Ροδοΐπιις. Ἠϊίαν, Οµτοπι. Ηστ. εεπιε]. 

Απο. 4ε 6αετα, αἱ αἀθῖέ: έν ποη 
ἀῑσ]έ: πο Ἱπάυισας ἵπ (επία{ἵοποπα, 

5ο .. . ἰαΐϊοπι νη]ί (6η αίϊοπεπι, αἴἴαπι 

{εγτο Ροδεῖ{ ππππαπα οοπά 1ο.” (ε)-- 

Ῥ (8ἱ. ϱβ.) 1. 1Τ. (απἲ ἵαπιεη ἆμὴν 
τεί]ηεί) 115. 1590. 909. Οσάεχ τε” 
εοπρίας Ὠιρ]πεηξῖς εοἰ]ερῖϊ Τγιπϊ- 

ἰπέῖς. Οοάϊσος απἰααϊθεϊαιϊ ε απῖ- 

Ῥα5 Ίωισας ἱπίεγρο]αίέας5 αεί. Βε]πο- 

Παξέος, επ]α5 αηποίαίίο ἵπ «οὔἆ, ρ]α- 
τρις αρ. ἸΝείξέ. Βἶτοι. εί Μί. ἱερὶ- 
έως Ίνρς: πὸ δὲ ὅτι σοῦ κ. τ. λ. ἓν σισὶν 

ὈςΠο]]αξίος 

αᾱ Ποστ ἴπ εοά. ὅ6. ααἱ ποίαν]ε, 
αρυά Ίπεβπα (ογπ]πατϊ ογαῖοπεπε 

νοιβὶς μὴ εἰσενέγ κής ἡμῶς εἰς πειρασμὸ», 

Μα(ένανπη αὐίσοπη αά ἀ]ἀΐδςο ἀλλὰ ῥῦ- 
7 ἵπ 

1πθ15. αἀξοπρίαπι Ἠαβεί ογαίϊοπεπι 
ἀοπι. 6Γεςς εί πεοσίῶςα, αὖδαιιε 

ἀοχο]οσία. Τά, οοπαρ]αί. (αἀάῑίο ία- 
Ίπθη ἆμήν.) Οορί. Ατ, τοπ, εί Ρο]. 
Οοά. αταῦ. πιεάϊσσς. 0ο. Ἰἱτείε- 

η Ιἱπαο]ἰ5 ποίαί. Θες. τν. Τία].(εχςο, 

ὑτὶχ. εἰ αρ. βαμαίίος 6ετπι. 1.) ΒΗΧ. 
"γυὶσ, (τειποεί ἁπιυπ, ααοά ἔθππεπ 
αὈερί α οαἀᾱ. πεί ποππιΐ, ν. ος. 

ἰοἱοί, Ιιατ]. εΠΙΠΙΟΣ, α[1ῖ5.) Ῥαΐτες συ, 

εἴἴαπα ποἱ ογα(ἴοποπι ἆοη, εί κἵηριι- 

- ” / 

οὗ κεῖται µέχρι τοῦ ἀμήν, 

σαι ἡμῶν ἀπὸ σοῦ πονηροῦ. Ἑν. 9. 

Ίᾳ5 οἶας Ρατίες εορίορε εχρ]ἰσαπί, τί - 

Οτῖς. ΟΥΕ. Π1εΓ, (1η οαίοςἩ, πιγδίαςι) 

ἹΜαχίπινς. Ἀγδς: αι παπι οχροθὶ- 

{ἴοπεπα μὶ5 α]άεπα νοιὈῖς οοπο]αά1ε; 
/ 4 ως Σδύ δη 

χάρισι χειστοῦ, ὅτι αὐτοῦ ἡ δύγ. κ. ἡ δέξα 

ὅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ σνεύµατι, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς φοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 

νων, ἁμήνι 5εὰ ρτο ρατίο 5αογί ἰεχίυς 

πομία παπα Ἠτος να Ὀίςε νάείιγ. Β]- 

ηλ Ίίος Οραγίας ἀοχο]ορίαιαν ΠΟΠΗ 

μέ Βοηρίπτα εεἆ πί Πηητρῖα ραί- 
ίοπι, Ρἱς α οτί Ίπαπο: σοῦ ἔστι τὸ κρά- 

σος καὶ ἡ βασ. καὶ ἡ δύν. καὶ ἡ δίξα ποῦ. 

π'σσρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύ- 

µωτος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς φοὺς αἰώνας 

σῶν αἰώνων. Ἠίαπι ΜαδεαΠατος αοεα- 

ραί Ἠιέπγπαῖυς, αποά εοοπέσπιπαπέ 

ερ]ρΒοποπηη προστεθὲν α ραίτίρης, ου 
βο], ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασ. καὶ ἡ δίξα ποᾶ 

πατρὸς κ. τ.υἱοῦ κ. σ. ὦγ.« πνεύματος. 

Αίαπε οἷο ροβέ δόξα -- ποῦ πατρὸς λαἳ 

ποῦ υἱοῦ καὶ σοῦ ἁγίου πνεύματος. 151. 
235. Οπή απίέ ἀοχο]οσίαπι Ῥαΐτος 

Ιαέ. οπΊπες: Τετί. ΟΥ)Υ, σαν. Ομτοπι, 
Απιςς, βεά απ]. Ἐαῖς. Ηστ. ααἱ πος ἵπ 

Ἐν. Ναζατ. Ἰηνεηπϊδε εαπι ν]άείηγ. 
| ««αεοί ἄοιτοῖ. ἵπ Βὺτ. αν. 8στ. Π]α-᾽ 
το. Ἐτρ. Ἐσγε. Ρ. 6ί πι, ῬοεοςΚ. 
2544. Ατπι ἄοίῃ. βίαν. Οορί Ῥαι- 

οἰδεϊπιϊς οοἁᾱ. ἵπ πιατρ. Οοἆᾱ. Ια:. 
αἰἴησοί. Οοπκεϊέαέ. (5επιεὶ ιί του. 
εαπια] εἷσο: ὅτε σοῦ ἔστιω ἡ βασιλεία εἷς 

σοὺς αἰῶνως, ἁμήν.) Ι5ίά. ρε]. ΟΥ. 

αἰαιοίῖες. Τπεοραγ]. Εαίγπι, (ε{- 
παἩ. οοηρίαπ{Ἱπορ. (ὅτι σοῦ ἔσσι ἡ. 
βασ. καὶ ἡ δύν. καὶ ἡ δόξα τοῦ πωτρὸς κ. 

σ. οἱοῦ κ. π. ὦγ. πνεύµατο.) Όρια 
Πρ, (φυοπίαπι ἔπιπι εδὲ γερπιι εἰ 

υἱγέις εί πἰογία.) Ῥδειάο Απιος. ἆαθ. 
εαεταπι ἀοχο]οξίαπι α[ετί εα{ἶς νετ- 

Ῥοκαπι, εε4 α)ρὶ ογαίίοποπι ἆοπι, 

8Ώσαιιεοα τες]ίαέ,πος ἵη οχρ]ἰσαίίοπθ. 
εαπι αίεἰηρ]έ. || ἡ βαᾳσ. καὶ ἡ δύν. καὶ ἡ 
δόξα] ἡ δύναμις καὶ τὸ κράτος. Β8ΛΙ4. 
 αἰώνας -Ἱ- τῶν αἰώνων. 88. 191. 8Γ. 

(8) ἁμὴν Ξ- ρ]ογίαπε, απἱ ἀοχο]οσίαπι 
οπαἑιέμηέ, Ιίαπι Βσ{, (αάεδί ἵπ πηςίῖς 

υτ. ααἱδαδάαπι) Ατπις ΑΠ. Αάάνπέ 
ίβΙΠΕΩὮ ΠΟΠΠΗΗ1, ααί ἀοχο]ορία «ἳ- 

ΤΟΠέ. (ϱ) 5 Ρ5 1. 51. ὅθ. 9ὔ0. 
Ῥειθι 

14 



Ἱὁ σλρ.νι. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. αι 
1ὰ κ ν, νο ο κε ντ δω εν Ἶ 2Τι λ 
"1δτων, ἀφησει χάί υμμ ο πατήρ υμων ο ουρανιος"'. Ταν 

Ν΄ ΔΝ ο” υ - 

δὲ η. με σοῖς ρθρώσοις τει φὸ αρ ήμν 

αὐτῶν, 4δὲ ο πατηρ ὑμῶν ἡφώσεν τὰ "οόαήμμν 

16 ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ μμ ὥσπερ" οἱ 

| ος κα σλυθρωποί” ἀφανίζουσι γὰρ τὸ πρόσωπα 

αὐτῶν. όπως φανώσι σοις ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἁμῆν 
) / ” ε ” 

“17 λεγω ὑμῶν τοις με ίουσι σὸν μισθὸν εως Σὺ 

ἴ δὲ νηστεύων, μήμωή σου σῆν κεφαλήν, ποιὶ τὸ πρόσωπόν 

Ἴβσου νίψαι Όπως μὴ θανῆς τοῖς ο ενσαν νηστεύων» 

αλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ 0ο ερυπτῷ'  αὶ ὁπα- 

σήρ σου, ὁ βλέπων ἐν σῷ πιοοκρυπτῷ» ἀποθδώσει σοι δή 
ώ υ Ν ” η 

19 Μη ἠσαυρίζετε -. ὑρν ησαυρους ἐπὶ τῆς γς» όπου 
ἡ Ν Ν ” 3) οἳ η ν 64 κά Α 

σης χαί θβρῶσις οφαωνίζει, χαΐ οπου χλεπται διορύσσουσι 
« ΝΔ / ” , 

“90 καὶ κλέπτουσι. Θησανρίζετε δὲ ὑμῖν ϱ»ἠσαυροὺς ἓν οὐ- 
” ο / λ / .- 5 ’ να / 

βανῷ» οπου ουτε σης ουτε (ρῶσις ἀφανίζει, καί οπου κλέ- 
.. ' 3 , πνη / κ κα 

| 91 πταιου διορύσσουσιν οὐδὲ Άλεπτουσω. Όπου γάς εστιν 
| ι Ν -” 

ὸ μνερος Ρο) ὑμῶν ἐμεῖ ἔσται καὶ ἡ παρδίω 

99 Ρο» το Ἡ Το λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ,οφύνλν 

υμός. ἐὼν οὖν ὁ ὀφθαλμιὸς σου ἁπλοῦς ᾗ όλον τὸ σώμώ 

3 ζ ” 

το ο χρυφαίῳ. » Τ εν τῷ Φανερῳ. Ρ 0) σοῦ. 

(11) - τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ἱ,. 19. 96. 99. αἱ. Τ0. εί Βατὴογ.Τ. Μι. ΒΥ. 
 ι99ῦ. Οορί. Άτα ΑΠ. Ῥοΐψε. Απ. κα. ο. ἆ. 6. 8]. 16. Εά. 8υτ. αἱς, ντ. 
ντ. Πίετον. Ὑπ]ς. «οτΏ. Ρο. οοἱῦ.  Ἰήθγον. ΑΓ. ρ. Ῥθμ69.-ΟοΡρί. Αγ 

|. δεγπι. ]. 9. Μπι. Μαχϊπι. (αγ. Ἰμεο αοίΠμ. γμ]σ. οοτς. ὈΓῖχ. {ογ, σαί. 

{- (αἱ οπα]έέ1έ.). ΟἨγοπι. (1) Ξ- ἨΤπεοραγ]. Ὠπίμγπ, ΟΠΙΥεοΟεερΙ, 
|. Ῥ. 1. 118. απς. Ἀσν. Αγ, Ρ. δοχ. Όριδ πρ. Απὸοτ. Αα. Οτο, 
ο γαὶς.νετο. ο0τὺ. ΕοΓ. οἱαγ. σετπι. Ἱ. | Παδεπέ 14. 118. 194. αι. ἆῃ, 

Μαχίπι, Απςσ.Ίμρο. Ἅᾖ{(Ι0) ὡς ΒὈ.]1. ἍΑτ. τοπ. Ἐπρ. Υθ6Γο. ΥΕΓΟΠ. Φ6ΓΠΙ 

τα 1 ο) ΞΕΟ.Ι. 51.118.194. ἹΙ. εοἱδ. εἶαγ. (ο) Ξ- ΑΤ. νετοῃ. 
Μι. ν, ΛΡίΙ. νετο. νετοή. Ὀτὶχ. οἶαγ. «ἰοἱεί. ΤΠεορΗγΙ. | ὑμες. 11. 119. 
Ῥαίγ.πί. (πι) ΒΌ. 1. αἶίας. (η) - Ἐά. ἑαυτοῖς ο βίπ. (ϱ) σοῦ. Β 
ΒΏ (8ι. 5.) αΚΙΜΝ. 1. 10, 11. 1. Οορί. δαμίά. Αν, ντ. Ρ. πης. 
ο ου... ο πο ιτ. 5ο, 108. πα. αχ. ας. τι. εχς, Ρα, 

121, 191. 149. 218. 900, Ἐν. 1. 2,95. ἨἩΜασατ, Ῥαε,. Ερῃτεπι, Τενί. 017ΡΥ. 



20 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ . σλρ.πα, 
ΑΜΣ / ην αλ α” 

σου Φωτεινον ἔσται' Εὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηβὸς ᾖ, 95 
Ν . . λ - λ 

ὅλον τὸ σώμά σου σκοτεμὸν ἔστωι. εἰ οὖν τὸ φῶς, τὸ ἓν 
τα / 2 Ν ο / / ει] Ν ’ ι , 

σοµ., σκότος εστι, τὸ σκοτος πὀσον 5 Οὐδεὶς δύναται 24 
Ν / / Ἂ Ἀ. ἃ / ύ 4 

δυσ) κυρίοις δουλεύειν" Ί γαρ τον ενω µισησει κο τον 
ή, 9 / « οι τει ὰ νν (εξ ών Μὴξ. { 

ἕτερον ἀγαπήσει Ἰ ενὸς ὀφθεξεται, Λαὶ τοῦ ετέρου 
.] ρ» /΄ 

πωταφρονήσει. οὐ δύνωσθε «)εῷ δουλεύειν καὶ  µαμωᾷ." 
λ ο’ 7 5 ω λ .» υἌ - ε -. 

Διὰ τουτο λέγω υμὴ’' µη μεριμνᾶτε τῇ Ψυγῇ υμῶν, 26 
/ / τα } / / “/ δὲ ” / 6 ” 

τι Φαγητε ' Ξ κατι πιητε ΓΜ3δετῳ σωμωατίι υμών 
Ψ) κ / 2 ΔΝ σα ' λ ”/ 3 ” ” 

τί ενδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψΨυχῇ πλεῖὀν εστι τῆς τροφής, 

καὶ τὸ σώμω τοῦ ἐνδύμιασος ; Ἐμελέψατε εἰς τὼ 96 

πετεωὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ «ερί- 

ζουσω, οὐδε συνάγουσω εἰς ἀποθήκας' καὶ ὁ πατὴρ 
ϱ ι] ε ) / / 2 / 5 .) ε ” -- ι 

υμων ο ουρανιος τρέφει αυτα. ουχ. υριες Μαλλον 
-.. ’ κἳ ” ” 

διαφέρετε αὐτῶν: Τίς δε ἐξ ὑμῶν  μεριμνών ”. δύ- ο7 

ναται προσθεναι επὶ σὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 
/ 1 » 

Καὶ περὶ ενδύματος σί μεριμνᾶτε; καταμώθετε τὰ 98 

Ἀρίνα τοῦ άσε α αυξάνει οὐ κοπιῶ, οὖδε νή-. 

θει.” Ἄθγα δε ὁ μῖν τι οὖδε σολοµν ἐν πάση ση 99 

δόξη αὐτοῦ βεράθάλκεο ων ὡς ἓν τούτων. Ἐ{ δὲ τὸν χόρ- 90 

σον τοῦ ὠγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὗριον εἰς πλίδανον 
/ κ ” ρω 

[βαλλόμενον, ὁ «εὸς οὕτως αμφιέννυσιν, οὐ πολλωῳ µαλ- 
ιο Ν ο” κ 

λον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι : [Μη οὖν µεριµνήσητε, λέ- 51 
 ἁ / 9 ’ / ο] / / : 

γοωτες' τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμ.εν, Ἰ τέ περιθαλώμεθα; 

 μαμμωᾳ. 

(α) ΒαΚΙΔ. Μι. ΒΗΥ. ριανίπα,  Β. 61.69. 118. 194. 935. Μί. α 1. 1. 
Τά. υγ. αἴγ. Αγπιι Ο]επ. ΟΓίς. αἰ. ᾗἩ, Βαμίά. Ὀτίκ. δειπι, 1. «οἱϱ. εἶαγ. 
(9) «- 1.22. 9, Αγπιι Ῥετ. νν. Αγ. Ἅµραῖ. Ἰπχον. (86) Ξ Μι. Ἡ. (ϐ - 
τοπ. δαΧ. Ψπ]ς. νετο. νεΓοΟη. οοτῦ. 69. νετο. νετοῃ. οἶαν. ΟἼηγς. 9δππε]. 
{ος, Οἶεπη. τέ νἱάοίαγ, Ῥας. Ἐρίρῃ. Τεν. Ἠπαγ. (4) αὐξζάνουσι, οὔ. 

60Ἠτγς. Ἐπίμα]. Ἠῆαν, Ορις ΊπΠρ, ποπιῶσι οὐδὲ νήθοσῳο, Β. Ἱ. 38. 118. 
Ας, Ἠίετ, ααἱ ἵηπ ποηπιυ]] αάάῑ- αἰῖας,. ΑίΠ. ΟΗΤΥ». 
ἔσια Ίου 65δε ἰταά1{. | καὶ σί] Ἰ σί, 



γι νσφου ο --- | 9 

20 των. 

ΑΡ. ΤΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. --ἳ, 

ϱ Πάντα γὰρ ταῦτα τὼ ἔθνη ΣΧ ἐπιζητεῖι. οἵδε γὰρ ὁ 
ὸ ζελέ ὃν οκ”. Ὁ τα... 4 ο ἐώ ο” 

πατηρ υῶν Σο ουθα»/0ς» οσέ γρήζετε σπουτων οπον- 

Ζητεῖτε δὲ 2 πρῶτον ασῇν (ασιλείαν τοῦ 5εοῦ 
λ λ / » ρ» 

χαὶ τὴν διχαιοσύνην αὐτοῦ. καὶ ταῦτα πάντα προστε- 
” ο” ἃ 

{84 βήσεται ὑμην.] ΜΗ οὖν µεριμνήσητε "εἰς τὴν, αὗριον' 

ὁ ἡ γὰρ αὔριον µεριµνήσει Ξ- τὰ: ἑαυτῆς., "ἀρχετὸν 

Τί 
] αλ... 

2 Β µετρηζήσεται Ὁ 0. 

-” ο / ς κ... / αν δαν 

τή Ίμερο 3 καμία αυτης. 

Μὴ κρίνετε, ίνα μή αφθινμώ, ρ0 
ος « 2 ο” η. ” 

ῥατι αρύετε, ριθήσεσθε" καὶ ἐν ὢ µετρω μµετθείτε 
Ν / Ν / ΝΑ. ς 

δὲ (λεπεις τὸ Άοιοφος το εν τῷ 

ριθητε. ἔ Ἐν ᾧ γὰρ αεί- 

'.. ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ 

΄.4 δοκὸν οὐ κωτανοεῖς; Ἡ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου. ὤφες» 

ἐκξάλω τὸ Ζάρφος Ι ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμου σου καὶ ἰδοὺ. 

Ἆ ὠἀντιμετρηθήσεται. 

(Σ) -ἕ σοῦ κόσμου. Ἀγτ. Ατ, ΟΗΤΥΕ, 
(οίίαπι ἵπ Μι. ϐ οοὰἡ.) Ἀεϊοιίηδίος 

Ἱπ Μι. εοἆἆ, α. ἀ,ε. 10. (5)- Μι. 
ᾱ. Οορί. αἱς. Τί. (οχε. Ρεῖκ, οἶαγ.) 
επ, ΟΥΡ, Ἠῆαν, Αιξ. ἨΠιεγ. 
(2) Ξ 61. Αγ. Αντ, Ῥευψα. νοτοῃ. 

ΟΗΥΥΕ. απ Μι, ὅ εοάᾱ. Ορις ἵπρ. | 

απρότερο. ο. | -ἵΓ ἁπάντω. 990. 

(α)σὴν διιαιοσύνην καὶ σὴν βασιλ. αὐτοῦ. 

Β. |. τοῦ 9εοῦ] αὐσοῦ. Ἑ. 996. Οορί, 
σῶν οὐρανῶν. Ό]επι. Ρἱ5. ΟΠἨΥΥ5. εἰ] αμα ἵη 
Με. 6 εοἆᾱ. || καὶ σὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ 

Ξ- 119. Μί. ο. Οἶεπι. βεὔπε!. ΟΓΑ. 
Ἰη Μί. 0 οοςᾱ. (ϱ) Αά Ἠππςο Ἰο- 

επι βρεοίατε νἰάεηίασ, Ύπα Οἶεπῃ, 

οἱ Οτίρ. εαρῖας εί Ἐπεερ. Ιαιάαπί 
{απουαπα ΟἨγὶδ νοτῦα: αἰτετε σὰ 

μεγάλα, καὶ σὰ μικρὰ ὑμῖν προστεθήσε- 
σαι καὶ αἰτεῖτε τὰ ἐπουράνια, καὶ σὰ 

ἐπίγεια προστεθήσεται ὑμῦ. | νς. 94. -- 

Ἐναηρφε]ίατία Ῥ]εγαφιο. (9) Ξ 18. 
περὶ τῆς. Ο]ειπ. 9. ΟΗΓΥΕ. ὑπὲρ τῆς. 
6ΠΤΥςΕ, δεπιο]. (4) Ξ- 13. 9908 Οἶαπι, 
| τὰ αυτης] Ἰαυτή,. Β061.8. 11. 1988 

124. αρ. Βϊτοᾖ. 195. αἱ. 8. Μι. Ὑ.ο. 
ΙΤ. 4. ΤΠεορΏγ]. περὶ ἑαυτης. 0Ἠτγς. 
ἑαυτὸν, 108. ἑαυσῇ. 1Π. 119. α]. 4. Εά. 

δο[ἐοζέις ετἰέ ἱδὲ {ρρί, Ύι1ς. ἔρνε εὐ- 

Φίαδίέ. 8. ρε εοφἰ(αδὲέ οἰδί, 8. ἔρδσ 

ἆε νε] ργο 5ε εοβλίαδζέ, 09. εἰ Ῥα:ν, 
Ιαΐτ. ΄ (ο) 5 «. 14. 900. (8) να) 

οὗ μὴ. 149. ἵη πι, 995. Ἐν. 99. Μι... 
», ἵπ ΠιαΥΡ. ᾳ. (6) -- μὴ κατα- 
δικάζετε, Ὅοσ μὴ καταδικασθησε. Ἱ,. 

(αἱ) ΡαάΚΙΜΒ. 1. 1Τ. 88. ττ. 108. 

14. 111. 121. 191. 918. αρ. Βϊτςῃ. 

996. Ἐν. 85. 96. αἲ. 10. Μι. Βγ.α. 
ο. ᾱ. αἱ. δ. Ἐά. Ατπι, ἆδίΠ, νοτοη, 
νογο, . ΓοΥ. {οἱ. Οἶοπι, τοι. Οτῖς. 

5οπε]. ΠΏίἱα]., ο. Ματείοτ. Τπεοἆοτοί. 

ΤΠΘοΡρΗΥΙ. Ἐιίλγπι. ΟΠΓΥΕοςοΡΙ. 

ο). | Βες, 19. Με. Η. αΠ1. γυῖς. 
«οῦΡ. δετπι. 1. εἶαγ. Ὀσῖχ. Ῥο]γοατρ. 
(Ἰεπι, Οτὶσ, αϊαιοίῖε». Ραΐτ, αἲ, 
(1) ἐν. Β. 1. 10. 89. 194. 990. Ἑν. 

92. Μί. ο. ΙΤ. Οοπίτα ποηπιυ]]ἱ γθ. 
8εᾷ. ὦπὸ παῦεηί Ίου ἐκ. 



98 Π ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
" | 

ἡ δοχὸς ἐν τῷ ὀφύωλμῷ σου; Υποκριτὰ, ἔκθαλε πρῶ- δ 

6ΑΡ. νΙ1, 

σον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διωθλέ- 

Ψεις ἐκδαλεῖν τὸ Ζάρφος ἐν τοῦ οφύαλμοῦ τοῦ ὤδελφου 

σου. Μὴ δῶτε κ τὸ ἅγιον, τοῖς κυσὶ, μηδὲ [βάλητε 6 

ποὺς µαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν σῶν χοίρων µήποτε 

κωτωπωτήσωσι αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στρα- 

φέντες ῥήξωσω ὑμᾶς. 

ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' αρούετε, καὶ ἀνοιγήσετωι ὑμῶν. 

Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκειν 8 

καὶ σῷ Σρούοντι ἄἀνοιγήσεται. | Ρα σίς 1 -- ἐστι εξο 

[Αιτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν' 7 

« . 2/ 

νῶν ἄνθρωπος» 

ιο] ͵ Ν 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ» ο Καὶ Ὁ ἐὰν ἐχθυν αἰτήσην 19 
ν ” 2 / ο δα . 3” ε ” Ν 

µη οφιν ἐπιδώσει αυτῳξ: Ει οὖν υμεῖς; πονήροί 
2/ ' ) ν// 

οἴδαωτε ἃ δόµατα ὀγαθὰὼ 

η οκ. ὁ ο. ε εἰ 3 ων ο 

ο) εα) αιτηση ο υίος αυτου Ο00ΤΟΝ 

/ .” ε ΔΝ « ” ε 3 ” 3 ” / 

ποσῷ Ψαλλον ο πωτηρ υμων ο εν τοις ουβανοίς, δώσει 
νο ν // ” 9 ν τν / ς 5 6 
ὠγωθὼ” τοῖς αἰτοῦσω αὐτόν] [Πάντα "οὖν ὅσα 

ολ / [) ” ο ο) ἐ τη 6/ ”/ λ 

ἂν 9έλήτε ἵνα ποιῶσω υμΏν οἱ ὤνθρωποι » Ὁ οὕτω καὶ 
ε ρω ο” . ον α” /“ / α ε ’ Ν 

υήεις ποιειτε αυτοις᾽ Σου ουτος 7σθ εστιν ο ΄ο.0ς χα 

οἱ προφῆται. Τσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης" Υ ὅτι 

Χ 
Οἱ) οὕσως, 

(ς) σὰ ἅγια. 151. αἱ. 11. ο ]απίογίρης 

{ογο, Μί. πι, ο, 18. Οτἷςδ. εοπιε]. 

ΟΝΓΥ». (είίαπι ἵπ Μί. 6 οοἆᾱ͵.) βα]ά. 
Φδαπείιπι, Ἰαέ. οπ1Π65. (1) Ξ ΒΧ 1, αἱ. 

19. Μι, α. ]. πι. ο. α. αἱ]. ὅ. 8υΥΓ. υἱτ, 

ΆἉτιπ, Υογοπ. ο]. οἷα5. ΘΠΙΠΙ6Γ. (Π1) ὃς, 

ἐὰν Μί. πι.ο. α. (η) ἤ καὶ. ΒΟ5. 1. 19. 

1Τ. 98. 116. 191. αἱ. 9. Μι. α. αἱ. 9. 
Ρά. Οορί. Αγ. | ἤ. 995. Άνγπ. Τί. 
γυῖςσ,. (ο) Ξ Β0.1. 93. 988 50. 
Μί, χ. Οορί. Ῥοεί χθὺν ροπ]ί Μι. τ. 
(ϱ) -Γ καὶ ἐὼν ὠὸν αἰσήση, μὴ ἐπιδώ- 

σει αὐτῷ σκόρπιον; Ἰ4Ἀ Ἡ -|- Ἠ κρία ἐὰν 

αἰτήση αὐτὸν, ἔπιδώσει σκόρπιον. θ1 

(4) ἀγαθὰ δύµατα. 1. Τι. Υυ]ρ. | δό- 

µατα Ξ 1,. Μι. ο. ἔοτ. «ο{Ώ. Ρετπι. 

2. ἰοὶ. Ιατ επιπεγ” Ἠ]Πες, 
(9) δρἰγέηπι ὕοπιπι, ΟΡ. Ἱπιρ. (8) 

1. Τ5. 1213 Μι. πα. ο. 8ΥΓ. Άγ. Απ 
(6) - Λοπα. νετς. νετοῃ. εἶαν. σετιη. 

1.9. «οἱϱ. ΟΥΡτ. Αιξ. απἱ α ΙαΜ1π]ς 

Ἆος αἀἁ]έαπι ραίαί. (α)Ξ 1, 61. Μι. 

π. ναἱς. «ο{ϱ. «οἱ. ΟΠ1Υ5. ἵπ Με. 

ὅ οοἆᾱἆ. Ῥορί ὑμες Ῥοπιπί Ἐν. 85. 
96. Μι. Ε. (κ)οὔτως. Ἱ.,. 89. 111. 124. 
αρ. ΒΙτοΝ. 151. 151. αἰ. 99. Μι.ς.ς. 
{α|. 10. Εά. Ἀγτ.ρ. Επί ηγιω. (Ἠ) καὶ 
σί. 1183 φιαπι, νοτοη. νετο. εἶαγ. 
Οὗὺρι «Ηατ, Αιξ. Ευ]ς. δαν. 

”/ 

ουσες» 11 
/ ” / ε ” 

διδόναι σοις τελἍγοίς νυν 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 29 
. ας 6 / /”/ λ ή, 8 9 ο 3 , 

σλατειαο ή πυλη, καὶ ευρυγχωρος Ί οὓος η αἄπαφγουσα 

| οΑΡ. νΙΙ. 
Ἱ 

. Ν ) / Δ { ι ς Ρ] 9 / /“/ 

εἰς τὴν ὠπωλειων, λαὶ πολλοί εἰσω οἱ 3 εἰσερχόμενοι 
͵ 3 ρυ ι] Ν / Ν 5 / 

14 δι) αὐτῆς. Όου Τί στενὴ Ὁἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ 
εν 8 ’ ’ ” λ λ ν΄ 4 / . μη Ἡ « ς ὁ» 

ὁδος ἡ ἀπάγουσω εἰς τὴν ζωήν, καὶ ολίγοι εἰσίν οἱ εὑρί- 
ιό ΔΝ ΔΝ ο] 

16 σκοντες αὐτήν.] { Προσεχετε δε ἀπὸ τῶν ψευδοπρο- 
ἳ ..- / ΔΝ ρω / 

. φητῶν, οἵτωες ἐρχουται πρὸς ὑμιᾶς ἐν ἐνδύμιασι προξά- 
ν ”/ 5 / η , Ν ον α» 
16 των, ἔσωθεν δὲ εἰσι λύκοι αρπογες. Άπο των ποεπων 

νι ” 3 . ” α ΄ / ς Ν 

αυτων ἐπιγνώσεσθε αύῦτους. Γητι συλλεγουσω απο 
1... . ” α. Τ ν) ι, Ν / ως 

17 ὠκανθῶν “σταφυλην, ἢἸ ἀπὸ τριθὀλων συκα; 
/ 

Οὐὕτω 
Γ / ει λ . Ν υπ κ Δ 

-.. πᾶν δένδρον ὦγαθὸν Ζαρπους Λαλοὺς ποιεῖ. τὸ δε σωπρὸν 

18 δενδρον παρποὺς πονηροὺς ποιε,. Οὐ δύναται δένδρον 
ο Ν λ 4 ο δν δνς 
ὤγαθον Άαρπους πο)Ίθους σοι» οὐδὲ δένδρον σαπβθο» 

Ν ͵ ΔΝ ”ω ” ο, ον 

19 χαρπους κοιλους σοιεῖν. | [1Π1ᾶν ὁ δενδρον μὴ ποίουν 
Ν Ν 3 Α΄ λ 3 ως ή 

παρπον αλον εκκοπτεται πο εἰ πυρ [όλλεται.. 
ι 4/ 9 αν ” .. . ” 3 ή ) ΄ 

90 Αραγε απὸ των χαρπων αυτων ἐπιγνὠσεσθε αυτούς. 
᾿ ΑΙ πα, ι / ᾿ / » 

91 [ου πως ο λεγων μοι λύριε Λὺρίε, εἰσελεύσεται εἰς 
Ν / λυ η) . 9 » ϱς ” ΔΝ β 

την [βασιλείων σων ουρανων᾿ Ολλ. ο ποιων τὸ Φέλημα 

ο 

ῦ 0 ὅτι, 

(4) Ξ Οἶεπι, εὲ Οµἶς. αἱ νἰάείας, 

γετςε, ΥετοΏ. ἔοτ, «ο]ῦ. εἶαν. ΟΥ)τ, 
Ἠϊίατ, Ατπορ, Απ. (Σεπιεὶ Παβεί) 
Ἠ]εν, Αποὸς. ααμά. συν. (α) ἐρ- 
Ἀόμενοι. Ἱ.,. 19. 194. Αρ. ΕΒϊτολ. 2320. 
αἱ. 6. Μι. Β. 6. εἰσπορευόμενο. 1. 118. 

151. (ϱ) τί. ΒΑ (8ί.π.) ΟΕΟΚΙ, 
Μς5. 1 11. 19. Τ1Ί. 108. 124. 195. 
9198. (ουπι αἲῖῖς νἱπἀοῦρ. πί νλἀθείιιτ) 
990. 994, 905. Ὦν. 2. 5. 98. 9]. 99. 
Μι. Υ. α. ἆ. αἱ. 11. Ἐά. 8υτ. αἱγ, 
Ἀντ. Ῥείς. κ. {ΡίΠ. αοιῃ. Βϊαν. ε. 
τι. Υυἱς. (σαι 5εὰ «οἆά. απἰάαπι 
γηυ]ραία: φιοπίαπι. εξ. ποί. Υ.) 
Ο,γγεοσερ]ὰ. Ερὴτ. Ῥα]μαά. Ε}ος. 
Τπεορλγ]. Επίέμσπι., ΟΥΡ. Ἠ]ες, 

Ααξ. Ευὶσ. | - Μι Β. καὶ 909. 
6119. ἵη ΜΙ. 6 οοἑᾱ, ὅτι Β3Χ (πἱοί 

Ρα]Η1{ εοπ]εσέητα) 0ο. πιο]βµοπα. Ὦν. 
95. αλ]. ΑτΏ. Οορί. Βαμίά. Ώσϊς. εε- 
πο] (αλ δί οπο (18) απάεπί. 5επιο]. 
(ο) 5 118. νετο. πί νἰἀείατ. εἶαγ. 
Οἶεπι, Οτὶς. «θρίϊες (5οπιαΙ Ιαςεέ,) 

ΟΥσργ. Απιος, 5εππε]. Λας. Ὀἱ5. ΠΙεγ. 

1.εο. 6α14. 5εππε]. (4) - ΕΒ. 10. α]. 

ὃ. Μι. Ὦ. ἀ. αἱ. 4. ΒυΥγ. Αγ. Ῥετο». 
ΑΡίΠ. Αγπι βαλ]ά, Τί. εχο. Ὀτὶχ. 

γυΐς. ΟΥ. απ Μέ, 6 εοάά. (6) στα- 
φυλὰς. Β. 1. 118. 8υτ, ρ. ἵπ πας, Τέ. 
γυῖς, Οµτγς. 1η Μι. θοσἀἁ. (8) ἐνέγ- 
.εω. Β. ΟΥ. υἱε. (5) -ἕ οὖν. 1,. 18. 

39, 10Τ. πα]. 19. εί βΒατύετ, 3. Μι. 
ἆ. 10. αἱ. 4. βαλ]ιά. νοτοη. ο]αΓ.. 
εο]ὺ. δέν. 1. επι -- Ὀτὶκ. αιίρηι 
 βεῖπι. ὁ. 
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σοῦ πατρός µου, τοῦ ἐν οὐρωναῖς".] Πολλοὶ ἐροῦσί µιοι 59 

6ΑΡ. ΥΠ. 

” / . .. ιν , 

ἓν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα" κύριε, κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόμοιτι προ- 
΄ 4 Ν -” ως κ ὃὸ / . δα 

εφητεύσαμιεν, καὶ τῷ σῳ ονόματι δαιμόνια εξεθάλομεν, 
ν ” ω ον / Ν ’ ἳ 

καὶ τῷ σῷ ὀνόμωτι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; Καὶ 98 
/ ς ) ο 

τότε ὁμολογήσω αυτοίς" 
. ᾖδε ”/ ε ”” /”“ 

οτι ουθεποτε εγνων υμας᾽ 
9 -” 9 . ν » τι ερ ό Ν ” κα 

ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ | οἱ ἐργαζόµενοι τὴν ἀνομίαν. ] 
ν - ο ᾽ / ὶ / η΄ ο ”, Ἡ 

[ΠΙᾶς οὖν όστις ἀκούει µου τους λογους σουτους 94 
ν » ) Ν 

χαί ποιει αυτούς» 

ε/ Ὁ / ᾿ ή ημίν / Ν 
οστστις ᾠκοδόμιησε στην οιχίον αυτου επι τήν πέτρα». Και 25 

.. / ο η 

0οµοιώσώ οαυστον ὤνδρὶ Φρονέμῳ, 

/ 9 λ κ ς λ Ν αν, 
πατεξη ή βροχή, 2ο. ἦλθον οί ποτοαμο» χοαίς επνευσαν 

ε 3 λ 
οί ΟΥΕΡΟΙ παί 

»] 

έπεσε 
Ἐν / Ν / . // 
ὁ ἄχουων µου τους λογους Ἡ τούτους 

ό / / 
προσεπεσον 

/ Ν 9 λ / νι 

σεθεµελίωτο γὰρ επὶ την πέτρα», 

.” 3 Ψ 3 ν . λ ι) 

τη οιμο έπεινΊ αἱ ου 

τος » 
κοΐ μή ποίων 

. Ν « / ) λ ” α/ ν΄ / ἳ ΔΝ 

αυτους, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ Φώθω; οστις ῥκολδμ μον την 

λα ε ω 5 λ 4 2/ /’ 
οιχίο) αυτου επι Τν η 

λ 
Ἅουι ᾖλύον οἱ ώς, καὶ ἔπνευσαν οἱ οεερόσν Λα) 

Γπεοσέκοψαν΄ σῇ οἰκίᾳ εκείνη" καὶ ἔπεσε' καὶ ἦν ἡ 

σπώὼσις αὐτῆς μεγάλη ὃ. 

(1) -- οὗτος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 

λείαν σῶν οὐρανῶν. 38. 8αχ. Τί. (οχςο, 

Ὀνίχ, οί εἶας,) Υμἱδ, ΟΥΡ, Παν, 

Ἠϊον, Ἰωρ. α1ῖ, ) ος 
βεπιροι, εί αιαίετ ἵπ Πη]ας Ίου 

ραὈδίμ]έ: 

γοµεν καὶ ἓν τῷ ὀνόματί σου ἔπίομεν, 

Ρίο οέΐηπι Λας. αἰαποίίος, Ἠ[ογ, | 
προεφητεύσαμεν] ἐπροφμτεύσαμο. Ο. 19. 
80. 194. Μι.ς, Εὰά. (κ) Ροδίάπο- 

χιωρεῖτε ροπαπί Ο5ἶᾳ, αἰᾳποίϊσ», 1έθπι 

Οµγνς. ἵπ Μί, 6 «ο, ΟΥυςΓ, Λας, 
αἰου Ὀῖ, αλῖ Ἰαί, (1) -ἵ- πάντες, 

Ὀ 1. 1ο ο, πο μι, 8 το ο 
νογοη. Η]ίαν, Απιὸς, αΠϊ αἱ, (πι) 

Μι, 1. πα, ᾳ. Ἀντ. Πϊογος. (91Η, γετς, 
Ροση. 1. ΟΥΡ. Παν. Ἐρίρη, Τη εαη- 

ες, (η) ὁμοιωθήσεται. Ὦ. 1. 15, 99. 

108, 194, αἱ], 4, Νοππι]]α εχειπρ]α- 

ο 3 ” 5) / 3 [4 

οὐκ ἐν πὠ ὀνδμρωπί σου ἐεφα- 

τα αρ. Επίλγαι, 9ΥΥ, Ρ, ἵπ τη. Ατη, 
Ῥουες, ΑΠ, Ατπι, γις, Τί, (εκς, 
οἷας, Ὀτίχ,) Οτῖς, ΟἨτγε, ἵπ Μί, 6 
σοᾷᾱ, Ο75, Απιϊν, Ἐριρῦ, [ Βες, Ιια- 
Ραμέ Ῥποέις ἵπ΄ εεἰο!, ἵπ Μέ,. ο, 
Οσρυ, Πας, Πποἱ{, Αιποῦ, ΟΡ. ἵπρ, 
Ὀσήπιασε Παβεί Αι. (0) προσέπε- 

σαν. ΒΟΡΒ. 1. 19. αὐ, Μι, Β. αἳ. 4, 
Τά, 81, Ρ, ἵπ πα, Οντ, ΟµΤΥς, (οέῖαπι 
π Μί, 1. εοἡ,) Ὦαπιαξς, προσέῤῥηξαν, 
91, 511, Ρ, προσέπηξαν. ΙΤ. προσέκοψαν,. 

Μί.α.7, (ϱ) Ξ 56, 68, Ἐν, 9, Ἀντ, 
πϊογο5. «οί, 

(ᾳ) ψΨώμμον. 41, (01115, ΤΠπεορηψ!, 

(6) σροσέῤῥηξαν, ΟΜ. 1. Μι,1Α Ῥας, 

ο προσέκρουσαν, 19. 194, Μί, πο, 

προσέπεσον, 63. Ἱ], 149. Ἐν. 44, 

δαλίά, υγ. Ρ. ἵπ πι, 

10, 99, 194, Μί, ο, Βτ, 11εΓος, Άγια, 

νο Γὴ 

Καὶ πάς 99 

Καὶ ματέθη ή ἤ βροχῇ, ο7 

ὈγΙκ, ΟΥΡ, Ἰωοῖξ, 

(8) Ἡ- σφόδρα, 

. . μα ͵.ὸἡ Ἐἐἃὢὧάιιω ᾿ὑῥὕι υ, 



98 

Ν 

κα, 
μη, 

' 

ἱ ν 

3 0 ”/ / 

2αυτω ογλοι πολλοί. 

9 κωθαρίσαι. 

4.. 

5 ͵ 

σΑΡ. νΙΙ.ΝΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

σα 6 6/ / ”/”. ε ω Ν / 
Και εγένετο οτε {συνετελεσεν ο {Ἴσους ἄπρυς λο- 

9] 

/ 2 ”/ Ν ρω -- 

ους τούτους, ἐξεπλήσσοντο 3 οἱ ὀχλοι ἐπὶ σῇ διδαχ η 
ὁ ιο οἱ / 

99 αὐτου. ΄᾿Ἡν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, 
Ν 2 ᾿ « 6 ” γ Ζ 

λαέ ουχ. ως οἱ γαρ ατες ο ὁ 

Ν 2  / ο ” ο ’ 

ΑΚαταδξάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὀρους» ἠκολούθησαν 

Καὶ ἰδου, λεπρὸς 
ε ν 

Ρο, ἐλύων΄ 
/ ” / ν Ιώ "ὴ / / ’ 

προσελυνει αυντῳ, λεγων' κυριε, εαν δέλης» δύνασαί κε 
λ 2 / Δ ιν] / 3 ” 

Καὶ ἐκτείας την χεῖραω: ἤψωτο αὐτου 
ϱ -” . 

6---ὁ Ἰησοῦ λέγων 5έλω, κοθωρίσθητι. Καὶ εὐ- 

θεως ἐκαθαρίσθη αυτου ἡ λέπρα. 
/ .. 9 ” η Ν ᾗά 

Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοὺς ὅρα ριηδενὶ εἰπης' ἀλλὰ 
ϱ/ Ν ρω ᾱ ο” ο . // Ν / Ν 

υπογε, σεαυτον δεῖξον σῷ ἐέθεί, Αὐί ΊΡΟΕΝΕΥΚΕ το 
-- εἰ / Θ ” 1’ ιν) ό ) -” 

δώρο», ὁ προσεταξε 3 μωσῆς, εἰς μαρτύριον αυτοῖς. | 

ΓΕσελθόντι δὲ αὐτῷ” εἰς καπερναοὺμ, προσηλθεν αὐ- 
ἔ ” ε ῥ .ὀ νι ΔΝ / 3 / 

"τ6σῳ εχατονταρχος παρακαλων αυτον, κοαί λέγων" πυρίε» | 

γ, 
. τβασανιζόµενος. 

| 
| 
| | 

| 

ια ” .ή ή 2 -” / : ἄς -” 

οπαίς ου (θεθληται ἐν τή οικία παραλυτικλος» δεινὼς 
Χ// ΄ εν ” ϱ ” 9 . 

Και λέγει αυτῷ ο ἰήσους' ἐγὼ 

Ρ 2 σροσελέὼν. 
Ε ω ο ο” 

σω «σου. 

(8) ἐτέλεσεν Β60. 1. 98. 194. 195. αἱ. 

6, Μι. 18. Εά. ΟΗΕ, ΟΠΓΥ5. εἰίῖαπι 
Ίπ Μέ. 6 «οἁἆ, () -ἰ- πάντας. Μ. 
91, Αιπι, βίαν. 9, (απ) -ᾖἵ- πάντες, 
1. 118. Οτἶσ, (γ) -ἰ- αὐτῶν. Βί. 
1. 19. ΙΤ. 33, 1188 194. Με. τ. 8ΥΓ. 
υίν, Ἀντ, Πίεγος, Αττ, Ῥετε. τν, ἘτΠ. 

Βα]ίά. 8].ν, 9, 845, Υυἱςσ,νοτςο, «01). 

υτὶκ. {ογ, οο]ῦ, σεσια, 1. 32. Ες. Λης., 

(2) -{- κα) ο) φαρισαῖοι. Ο. 11, 99. 8ΥΤ. 

σίγ. ΑἉτγ, Ῥογ.ς, ΑΓπι, Β]αν. 2. ὅ. οἆ, 
βαχ. γμυὴᾳ, νεγε, «οτΏ, ἔογ, οοἳϱ. 
Ρετπι. 1. Ἐπε. Ἠῆατ. -ἵ- εί ϱ]λατί- 
Φα: εθγιώπ, Ὑοεγοη. εί Ῥ]αγὶδΦοτ, 

6οΓΠΥ.2. (Β)καταθώντος Αα. καπαθαίνον- 

πος δὲ αὐτοῦ. Ὦο. 1. 19. 898, 118. 14, 

Ιαὐφ.Ξ ιν ϱ) ΒΡ.Ι. Ττ. 
108. 191. 151. α], Τρ. Μι. Ἡ. ἆ. αἲ. 
4, 8γτ, ρ. 0179, ΟΥΣ, Ώαπιαςς, ΄Τίε- 

ορΗσ!, | ς-- 124. αρ. ΕΒἰτοΙ, 955. 

(ο. Ξ 8Β, 1. 19, 118, 194, Μι. πι, 
Οορί, Βαπίά, Αῑῑι, (οἱα, οοτὸ, ᾖ 
απίε ἥψατο αὐτοῦ ροπιυπέ 8ΥΥ, Υμ]ς, 
νοτο. Ὀτὶχ. Γογ. ο01 0. 5εΓπι, 1. 2. Νΐπι, 

(4) σῷ ἀρχιερεῖ. 149, σφοῖς ἱερεῦσιν, 3, 
πέγ, σεἆ Ρ. Ἱαβεί τες, Ἰπ πι. τῷ ἱερῷ, 

Ῥατῦογ. 1. (ε) μωῦσπς. 0Οο4ἆ. ποῖ- 
πυ]]1, Οορέ. Βαχ. Ὑ ας, Πῖς οί αἰἲΏί, 

(8) εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ. Β0. 1. 13. 

33. 108. 118. 194, Ον]ς. |! σῷ ἰησοῦ] 
αὐτῷ 5. αὐτοῦ, Ῥτερίετ πιοἆο ]απάκ{ος 
(δι. π.) ΕΕΚΜΕ, αἲ, το. Μι. Υ. αἱ, 

1Τ. Εὰἀ. Οορι. δα]ιά. ΑΙ. Άτπι, 
ΒΥΓ. Ρ. Αγ. οιἩ, 8ίαν. οἆ. (πιη- 
παςοτ]ρᾶ νατίαπί,) 1. εχο. οοἱὺ, 

ψυῖςσ. ΟΠή75. (οσα ἵη Με. 0 ουά.) 
ΤΠοοργ]. Παν, ΟΡ. ἱπρ. | Πες, 

1, αλ. ΥΕ. ΥΕ. ιδ. (ϱ)ΞΒ. 
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[ Ν ι , ) 

ἐλίων »εραπεύσω αὐτόν. Καὶ ὠποχριθεὶς ὁ ἑκατόνταρ- 8 

σΑΡ. στ1. 

͵ 2/ µ / 2 ος νν ϱ“ ο Ἱ Ν / 

χος εφη" Άυριε, ους εἰμι ϱΆανος» «να µου υπο την στεγην 
νά ᾿ ” / Ἆ Ν ’ ν “... 

εσελθης' οὀλλὰ μόνον εἶπε Ἡ λόγῳ' κοὶ ἰαῤήσετοι Ἱ ὁ 
” /” Ν 4 3 Δ γή ’ . ]ς ε’ αλ αι ” 

παῖς µου. Καὶ γὰρ ἔγω ἀνθρωπὸς εἰμη υπο ἐξουσίαν, 9 
”/ νο Ν / Ν / ΄ ο Ζ 

έχων υπ ἐμαυτον στρατιωτας᾽ καὶ λεγω τουτῳ' πορευ- 
Ν / να ”’ . 

θητι, χαὶ πορευετα!" και αλλῳ' ερχου, Λο έρχεται’ 
Ν ις / ’ ”» Ν ϱν ’ / υ 

λαί τω δούλῳ μου) ποησον τουτο» Χα ποιείι Ακούσας 10 
Ν ς- ο ω 2 ; λ ιο ρω 5 ἳ - 

δὲ ὁ ἰησοῦς, θαύμασε, καὶ εἰπε τοῖς ακολουύουσω’ 
3 Ν / ς ο” 1 ο ”. 5 ο. / ι / 

αμήν λεγω υρ0. οὐδὲ εν τῶ Ισραήλ σοσαυστην πίστιν 
ού /“/ / Δ ϱ ρω [ή ς Ν 9 η ι . ΝΑ ) 

ευρον. Λεγω δε υ, οτι πολλοί ἆὤπο ανατολων καὶ 11 
ὃ .” / Ν ᾿ θ/ Τη Ν . Ν 

υσμων Ίζουσε, καὶ ανακλιβήσονται μετα αξραὰμ, 
Χρ Ν 5 19 ) ο / ”- ᾿ ”. / 

χα ἐσαακ λα ἴσλωο εν τη βασιλεία τῶν ουρανων. 
κ ΔΝ » ’ . / λα 4 Ν κ λα 

Ο; δὲ υἱοὶ τῆς [λασιλείας ἐκθληθήσονται εἰς τὸ σκότος 9 
Δι 4 / ε) ο. 2/ ε , Ν Αα Έν Δ . 

σο εξωτερον᾿ έχει εστοαι 0 ρλαυθμιὸς χα ο (θρυγρὸς των 
5 / Ν ο” ε 5 ος αρα ου. νΝ ο, ο» 

ὀδόντων. Καὶ είπεν ὁ ἰήσους τῷ Ὦ ἑνατοσάρχη ὑποαγε, 13 
ο Ν// « 2 / ο ϱ Δ »”/ « ρω 

καὶ ὡς ἐπίστευσας γενήθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς 
] -// 3 ο ὦ6 3 ΄ ” 

Ῥρυτπου Ἱεν τή ὠρο, εκείνη. ] .1 

4] Ἡ λόγον. εκοτοτάρχω. 

Μί. Ὦ. Άγιη. ΥεΓοΟῃΠ. (π) ΒΟΕΤΓ. 
1Μ9. Μι. ΡΗν. αΏϊ ριανί. Ἐά, 
Θνγ. πέν. Οορέ. Ατπι. ἄοίμ. βίαν. 9. 

9, γυἱρ. νογοἩ. Ὀτὶχ. {ογ. «οἱ. οἶας. 

Οµῖς, ΟἨΤγ8. (είῖαπι ἵπ Μέ, 6 «ο ἆ.) 
Ἐυύγπι. Απιὸῶς, Λαρς. ΟΡ. ἱπρ. αῖ, 

(9) -- 1. 118. Νετς. Οτἱ5. ἵπ 1ο. 4, 54. 

ἵπ οἁε. Ἠπεί. (1) - Ἀντ. Πῖσγος. 

| Ξεαιοπέῖρας Ἱαπρυπέ. Ὁ. 19. 157. 
1. οί. Ὀτίκ. Ἱτοῃ. δν. Ουἱάαια 
αρ. ΟΥ. Ἠίαγ. || -ἰ- πασσόµενος, 
Ῥ. Υυ]ςδ. νετο. γετοπ. σεῦπι. 1. 9. 
εο]ῦ. εἶαν. ΟΠΓΥ5, δοπιαἱ εἰίαπι ἵπ Μέ. 
ὃ ερἀὰ. (1) παρ οὐδενὶ σοσ. πίστ. εὖρ. 

1. 1188 (τος. ἵπ πι.) α]ίας, Μαν οἶοηῃ. 
Απιυς, παρ οὐδενὶ σοσ' .πίστ. ἓν τῷ ἐσ" 

ρα”λ. εὗρον. Β. Ίίοπα Βγτ. Ρ. ἵπ πα. νοτς, 
Ρουμ, Ἱ. ραί, ΛΑ. δομις], ου. πρ. 

ἱ Βεςε. Οἱ. (πι) ἐν τοῖς κόλποις σοῦ 
ἀθραὰμ. ΜΗ. Ἱ. η.. οοπβοπέϊοπία οοπι- 

πιοηίαγῖο Επ ιγαιῖν Ἱέεπι 149 Ίη πῃ. 
εἰς κόλπου ὧδρ. καὶ ἐσ. καὶ ἰακὼς. 

6Ἠτγε. ἵπ Μ{. ὅ «οἀᾱ, (α) Ῥοα 
ΚΙΜΒ. (5. π.)α]. 69. Μί. ΒΗΥ. αἱ. 

6. Κὰά. Ώαπιαες, (ο) -- Β. Εν. 9ὔ- 
Μι. κ. 18. 9ΥΓ, Νεγς, γετοή. οἶαγ. 

δετπι. 1. 2. Όπήγς, 6οππιεὶ ἵη Μί. 

ὅ εοἆᾱ. (ϱ) Ξ 8. 1. 88. 118. 
αἰίις. Όορι. 8ς, πΐογος, Ἱ.. Ὑμ]ς. 

(4) ἀπὸ σς ὥρας ἐκείνης. Ο. 38. ]. 8, 

νεγο, Υ6ΓΟΠ. «010. 6ουπα. 1. 9, .ἶατ, 
Ῥαᾳς. ΟΝΓΥ5. δοπιϱ! (οείατο ! Ἰπ. Με, 6 
εοᾷᾱ.) Βαν]. 6ο]θις. (τ) 3:- καὶ ὑσο- 
στρέψας ὁ ἑκατόνέαρχος (ὑκατοτάρχης) 

εἰς τὸν εἶκον αὐτοῦ ἓν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, (ἐν 

αὐτῃ τῇ ὥρα -- ποππι11) εὖσε σὸν παῖδα 



ΑΕ. ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. ὦῷ 
. 3 Ἆ ιά ” Δ ’ ’ ίχ Ν 

Καὶ Γἐλθων ὁ {ησοὺς εἰς τὴν οἰκίων πετρου, εἰδε τὴν. 
-” / 

15 πευθερὰν αὐτοῦ [βεθλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 
κ. 

Και 
/ ον Ν . ” κ... ρω πα ἳ 9 Η 

ἥψατο τῆς χειρος αὐτῆς, καὶ ἂφῆκεν αυτην ὁ πυρετος" 
κ 2 / λ ὃ / 5 . ω. // 

Ἰ6λαΐ ἠγερθη, καὶ διηκόνει 3 99 αυτοῖς. Οίας δν 
4 ” / 

γενομένης, προσήνεγκαν οὐτῷ δαιριονιζοµένους πολ- 
/ Ν 2ο Ἆ ΄ / λ / 

λούς' καὶ ἐξεξαλε τὼ πνεύματω λόγῷ, καὶ πάντας 
ΔΝ -”. οὐ) 5 ; ϱ/ ω, κ 

17τους χακὠς ἔχοντας ἐθεράπευσεν Όπως πληρωθῃ σο' 
« Ν Ν 9 .. ω / / ον Χ 

ῥηθὲν διὰ ἠσαῖου τοῦ προφήτουν λέγοντος αὖτος τὰς 
3 ϐ / ς .. τι” “/ Ν Ν / ε) / 

ἀσθενείως ἡμῶν έελαθε. καὶ τὰς νόσους ἐξάστωσεν. 
ι) λ Ν. -” Δ 3/ σε, ντ 

Ιδὼν δὲ ὁ ἰησοὺς . Ἀπολλους ὀγλους, περὶ αυτον. 
3 / ο” 1 Χ / Ν 

19 ἐκέλευσεν 3 ἀπελθεῖν εἰς το πέραν. Καὶ προσελθων 
α λ ιά α 8. δα 3 λ Ἡ λ. 

εἰς γραμρµατευς» ειπεν αυτῳ ΙθασΆαλέεν ο/ολου- 
4 , ϱ/ 4 Ν ο Γ 

190 θήσω σοι οπου εον ωπερχη. 
Ν / πω ελ ο 

Και λεγει αυτῷ ο !1- 
- ϱ ἆλ / κ ”/ Ν Χ ὃν μα 

σους" αἱ ολώπεχες Φωλεους εχουσι, χω τα πετεια του 
᾿ . / 5 Δ δν ” 3 / . 

οὐρωονου κπατασΛη)νωσεις' ο δε υιος του ἀνθρώπου ου, 
.. 4) ”. Δ ν΄ ϱ/ ν ω 

έχει, ποῦ τὴν πεφαλὴν κλίνη. τερος δὲ τῶν µαθη- 
-” Ζ ι] -// ο” η) οκ / ει] / / ᾱ ” 

των “αυτου εἶπεν αυτῳ' χυρίε επέτρεψὀν μοι Ἵπρω-. 

τον ἀπελθεν Ὁ καὶ «άψαι τὸν πατέρω µου. Ὁ δὲ 

5 - Ο02 αὐτῷ. , 

(σὸν παῖδα αὑτοῦ 9. σὸν ὤσθενοῦντα δοῦ- 

λον 8. αὐτὸν) ὑγιαίνοντα. ΟΓΡ.Μ. 1. 99. 

119. ἵπ πι. 194. ἵηπ ια. αἱ. ὃρ. Μι. Ὁ. 

ο.χ. 7 ἵππιαις. Εά. ΑΛ. ΖΥτ. Πῖο- 
08. 8Υτ. Ρ. Ἀ]αν. 5. δετπι. 1. σαν. | 
-/- καὶ ὑποστρέφαντες οἱ «τεμφθέντες εἰς 

πὸν οἶκον, εὗρον πὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον 

ὑγιαίνοντα. 194. ἵπ ἰοχία. (58) ΒΟΒ 

ο Εαςς. 191. 151.994.αΡ. ΒΙτςῃ.295. 
5Ρ. Β]τεΠ. 950. 296. Ἐν. 90. 9θ. αἱ. 
ὃτ. Μι  ΒΗΥ.α. 19. αἲ. ΙΤ. Ε. 8ὺΥ. 

πι. Ἐτρ. Όντ. Ρ. Ατπι, ἀοίᾖ. δαν. 
. Βαχ. Οτὶσ. ΟΠΤΥ5. (είἴαπι ἵπ Μι. ὅ 

οοὰἆ:) ΤΠεορΗγΙ. Ἐπίγπι, ΟΠΓΥΦο!, 
| αὐτοῖς Τ,. 1. 19. 993. 194. Β41Ρες. 9. 

ΑΠ. ΒγΓ. ο. βαν. ε, εί πῃ». Τία]. 

οι, ]. 

νειτς, «οἱ. εἶατ. 

γι]ς. (0) ἀνέλαςεε. Κ. 49. 61. 114. 
Μι. ].α. Ἐά. ΟΝµγε. εἆ. Ἅ() ὄχλον. 

Ὦ. ὄχλους. Ο0Ρέ. πολλοὺς. 106. αἰῑας. 
Μί. 5. πολὺν ὄχλον. 119. 190. Μίν πι. 

Ἐά. σεγπι. 1. οοἱΡ. ὄχλους πολλοὺρ. 

108, (κ) -ἰ- τοὺς μαθητὰς. Οορί. 
(οί, Ασ, τοπ. β]αν. εἀᾶ. απιθἆασπι, 
νοεγοη, νεγς. οοΙΡ. δείπα. 1. οἶας, Ει- 

έπγπα. πέ νιάοίαν. Παν, (Υγ)-Γ καὶ. 

ἐμθώντι αὐτῷ εἰς πλοῖον (σὸ πλοῖονι) 
ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

6τ. 256. Μι. 11. (α). - Β. 998.αἲἱ 

6. Με. Κ. ρ. ΒαΠίά. Β]αν. 9. 8. νΕΓΟΠ. 

(4): 6. Ῥοηι». 

Ρ. Ίτεη. (Ὁ) Ξ44. Ἐν. 95. 44, Μι, 

4. ε. 10. 19, ω. ἵίεπι 101. Μ. Ὁ. Ανα, 
υ 
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9.’ . ιά ο ᾿ ή .. / Ν / ας, 

ἠησους εἶπεν «αὐτῷ αἀκολούθει µου καὶ ἄφες τους 

Καὶ [ἐμβάντι 99 

σΑΡ. ΥΙ1Ι. 

Ν ῶ ΝΔ ε ι / 

νέκρους 3άψαι τους ἑαυτῶν νεκρούς. 
3 ἆ Σο ο” η) / » - ς λ 

αὐτῷ εἰς ἁ σὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ µαθηται 
Ι ” Α 9 ἃ Ν / 2 / δα . 

αὐτοῦ.] Καὶ ἰδου, σεισµις μέγας ἐγένετο ἐν τῇ 3ά- 91 
/ Δ ” ΄ ο: κἳ -” 

λάσση, ὦστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπο τῶν χυμιάτων᾽ 
Ν νο) / ν 

ἑ αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. ο µαθη- 95 
λ 31 ΑΛ / Ζι -” 9 ” 4/ 

τωὶ ἤγειραν αὐτὸν, λέγοντες' κύριε, σῶσον 5 ἡμᾶς» ' 
ΔΝ / Γη / ο. ” 

Καὶ λέγει αὐτοῖς' τί δειλοέ ἐστε, ὁλι- 96 

Καὶ προσελθόντες 

εν 

͵ / 

οπολλύμεύα. 
/ / 2 Ν 3 / ” ./ Ν 

γόπιστοι, τὸτε ἐγερθεὶς ἐπετίµησε τοῖς ἄνεμοις καὶ 
” ΔΝ 3 / / / / . λ 

τῇ αλάσση' καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλῃ. Οἱ δὲ ο 
/ ᾽ ; / κα. Ὡ 

ὤνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες ποταπὀς ἐστι οὗτος, 
ε/ ΔΝ :ε λ. ς / ε / 9 ” 

ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι παὶ ἡ άλασσα υπακούουσω αυτῷ η] 
Ν Τι 3 / 3 ο. // . Ν / 3 ἃ / 

Καὶ [" ελθόντι αὐτῷ εἰς το περαν εἰς την χώραν 98 
μν ῑ κ Ἡ ώ σε / η ” δύ ὃ . 

τῶν ἶ 0 γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμιονιζὀ- 
5 ο” / 5 / Ν ’ / 

µενοι, ἐν τῶν μνημείων ἐζερχόμ,ενοι, γαλεποὶ λίαν, ὥστε 
ΔΝ 

Και 
1 χ ”/ / ὸ δν δω ο ΔΝ λ ]ς 1 [ὸ νο 

έθουν εκραξαν λεγοντες' τί Ίμιν καὶ σου .. υἱιε του 

πως / Ν ” ΔΝ ” ε ο  ν 

μὴ ἰσχύειω τὰ παρελθεῖν διὰ σῆς ὁδου ἐκείνης. 

.) -” . } ͵ . ”” 

! ο) αυτου. ος γερασηνῶν. Ὁ γαδαρηνών. κ Τ ησοῦ. 
. 

(ο) σῷ φιλίππῳ, Οἶεπ. (4) Ξ 80. 
1. 99. 118. 124. αρ. ΒϊτοΠ. 996. Ἐν. 

91. Ρἱ5. (ἵπ Ώπε οί Ἱίοτπα ἵπ Ἱπὶῖο 

ΒΠΕΡΠΟΡΠΙΩ(15) Μι. Β. Ρἱἵδ. Η. 

8. ω. Ὀἱ5. 10. Οτἱς. γιά. αἆ νε. 18. 

(6) -ἰ- ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. 

59, 918. (οσα 1068.) Μι. κ. 3ΥΓ. Π16- 
105. Φ6ΥΠ1. 2. Ραί. (8) οἳ µα- 

θηταὶ αὐτοῦ Ξ Ὦ. Όορί. Ρος. νν, 
Βαχ. νοτςο. «ος. {ωτ,. οοἱΡ. Πατ]. 

6ΠΙΠΕΣ, αΏϊ παδίῖ. Ἰα{. Ἠϊεν. Ῥεάα. | 
αὐσοῦ Ξ- ΟΡΕΕΚΙΙΡ. 10. 19. 11. 194. 

Ὦ. κ. εἰ ὀλίγα ἀντίγραφα αρ. Οἱ]ς, 

ὦψγ, πίτ, ῬετοῬ. Ες. 018. (ηἱί αά 
Ματς. νε! Ἰμις. εροείαἲ) ΕΡρίρῃ. γε- 
ϱασηνών. Οοᾶΐϊεες αρ. ΟΣὶς. 8ΥΓ. Ρ. ἵπ 

1α, Βαλίά, αχ. ΤίαΙ. (είίαπι οαηί, 
οσ]π ρτσο (εχίυς Πα) γμιῖρς, 
Ἠγςε, σαν. Ρτιάεπί. | γεργεσηνῶν. Ο, 

π πα. Ἰ,. οοάᾱ. ρ)αγ]παῖ, Οορί. Άγπι, 
Απ. Βντ. Ρ. ἵη πι. (στ. γεργεσιώῶν.) 

οί, 8]αν. (γερσηδῶν Β]αν. 9.) Ἠος 
Ῥναέα]1έε Οὶδε επππαας 5ο 5αηέν 

Ρτογοσαπίθς αἆ εοᾶΐσαες, Ψἱείουγ απ, 

101. 995. 996. Ἐν. 81. 38. αἱ. 48. ΑποίΟΣ ΦΥΠΟΡΒ, ΤηςδορΗγΙ. Ἱέεπα ΟΥΓ. δή 
Μι, ΒΗΥ. α. αἱ. 16. Ἐά. Αγπ. Ῥοι, Ἠεδγε]. γεργεσαίων. εοὐᾱ. αρ. ΠρίρΙ. Ν 
Ρ. 51αν. 6. οἵαχ, ΤΠεοριψΙ. ()- {9 Βο..1. 11.98, 990. Ἐν. 30. Ἡἃ ἵ 
Ῥο,1. 19. 118, (1) ἐλθόντος αὐποῦ. αἱ. 11. Μί. Ἡ. ᾱ. αἰ. 8. Οορέ, εογῦ. κ 
Ῥο, 1. 19. 898. ὅ9. 1183 194. αἰῖας, Του, (οἱ, παν] Οἱ, ΟΥΡν. ΟΝΥΥ5ΟΙ, δί 

Μι, κ (4) γαδαρηνῶν. ΒΟΜ.59. Ὑγἱοίοτίη, (1) Ξ- Βαίᾶ. Μ. 
θὰ, 114. ἵπ πι, Ἐν. ὅ. 18. 19. 90. Μ:. ὲϊ 



9] κομιένη. 

90 χοίρων. 

ντ ο λα 

σΑΡ. ΥΠΙΙ.ΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

80 εεοὺς ἥἦλβες ὧδε πρὸ αιροῦ βασαιίσοι ἡμᾶς; Ἡν 

9ὀ 

ΛΑ ” / / ή 

δὲ ἳ μακρὼν” ἀπ αὐτῶν ὠγέλη χοίρων πολλῶν [βοσ- 

εἰ ἐχδάλλεις ἡμᾶςν {1 3. ΄ ε 

ἄποστειλον μας 

Δ ο’ 3 ως 

Και είπεν αυτοῖς 

1. Χ 

Ο δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες' 
” 

5 λ κ .4 

εἰς την αγελην των 
ε / Ν 2 / 

ὑπάφετε, οἱ δὲ ἐξελθόντες 
δω . 9 Ν .) φ ο, τρ. 

οπᾖλθον είς Ὁ τοὺς χοΐρου. {40 ἰδοὺ, ώθησε Ρ πάσα ᾗ 

7 ” ” 2 ι 

ὠγέλη Ἱ Τ κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν Σάλασσαν, παὶ 
| ο. . ” ϱ/ 

99 ὠπεθανον ἐν τοῖς ὑδασι. Οἱ δὲ [βόσκοντες ἔφυγον, 
. / 3 λ / . / / Ν 

καὶ απελθόντες εἰς την πὀλω, ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ 

4 τὼ τῶν δωαεμιονιζοµένων. Καὶ ἰδοὺ, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν 
ει) / -” 2 ” Χ σΝ/ ο 

εἰς συναντήσω τω {σου αϊ ἰδόντες αυτον, παρεκάλεσαν, 
ο ” Ν΄ ιο ο κ 3 ο” 

οπως μετα θῇ απο των ορίων αυτων. 

.. ο Ν ο 

Καὶ [έωβας εἰς 5 --- τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ 

9 ἦλθεν εἰς τὴν ἰδέων πόλυ.] Καὶ Ἴδου, προσέφερον αὐ- 
Γη ο α ΑΝ / η λ 

τῷ παραλυτικον ἐπὶ κλίνης [εθλημένο. καὶ ἰδὼν ὁ ἴη- 
υ Γ' / . » ὃν ο’ ω υ 

σους την πίστα αυτων, είπε τῳ παραλυτικῷ' »άρσέι 
/ κ ο’ / κ 6 Ἀ / /”/ χ.ο ὴ 

9 Τενον αφεωντοί ο σοι αἱ ααρτιο σου. Και ἰδοῦν 

Ὦ ϱ) ἐπίτρεψον ἡμω ἀπελθεῖν. 
ο λ , / Α- / 

τήν αγελην των χοίρων. 

ἓ 
2 σου αἱ ἁμαρτίωι, 

ᾳ Τ τῶν χοίρων. 

(αι) ποπ ἶοπρε, Πα]. (εχο. οί.) 

γυ]ς. Ἀ]αν. 8. (η). Β. 1. 88. 
ας οἱ (ᾳἴπο ἡμος) 118. 6ορί. Βα- 

πιά, ἆι. στ. Ρ. παει ἵπ πη. 3ΥΕΓ, 

Ἠϊογον. Ατγ. Βδακ. Π, (εχο. ΕΠχ. 

εἶατ,) Ὑμαὶϊς. ΟΥΡ. | ἡμῖν 5 918. 
(οαπι Ττ. 219. .990. 994.) Μι. 18. 
(ο) Ρ05 1. 50. 98. 69. 118. Ἐν. 21. 
Ῥντ. Ατγ. Ῥετε.. Οορί. δαυίά. δίΙ. 
ΦΙαν.9. 3. Δαχ.Πία].(οσο. οἰατ. 0γἱκ.) 
γπ]ς. ΟΥτΤ. (9) 5Ξ ΙΤ. 119. Εά. Ῥοςί 
ὀγέλη ροπίέασ Ἱπ Ο3 Βντ.ρ. (4) Ξ 
ΈΟΧΜ. 1, 19. 95. 91. 115. 118.194, 
βρ. Ἐίτοα, 143. 151. Ἀστ, οἱτ, Α ΥΠΕΡ, 

Ρ4ιϊ, ρίἩ. β]ν, ἓ. εί εἆ, Δ4Χ, 1. 

γι]ς. Ευ γπα. (τ)-- ὁ ἠησοῦς. Ἐ. 18. 
το. 111. 996, αἱ, ὅ. Ἠναηρφε[ϊείατία 
δεπια], ποὶ αὖ Ἀος οοπαηαἰθ αΠΗΦΗΩΑ” 

πια, ἱποιρίαπέ, Μι. Ἱ ολα. 11 Ἐά, 

ΑΙ. |. Ῥοδέί πλοῖον Ῥοπμπί Ο, 90, 
151. ΜΙ,Π. (8) 81.. 1. 102. 98. 
124. αρ. Βίνομ, 9950. αἱ. 8. Μι. ἆ. 18. 
β. Εναπφε]ἰείατία (εί]απι Μί. ΒΗ,ς, 

Ε:) ίαπῃ ἵπ πο ᾳὔαπα 1Π110 ΑΠΑΡΠΟΕ» 
πιοίῖς, Νοπηπ]]α {θπηση Ἠθθσπί ἵη 
βυς. Εά, Οτἱρ. (ὐ Βο 1. 93, 
]. 19. Μι. Ἡ. ΕἘά. Οεἷσ, «οπιο], 
Οπής, Μ{. ὅ οοἆᾱ,, | -- σου. Ε)..ν. 
ΟµἱΡ, 5ειηο], {ου, 

Ιλ. 



36 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΡ. ΙΧι 

σινὲς τῶν γθαμιμιωτέων. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς' οὗτος (λασφη- 
.- Ν α ] «κ, ο να ” 9 2 ΄’ ο) - 

με. Και "ου ἰδων  ὁ ἰησοὺυς τὰς ἐνθυμήσεις αυτών, 4. 
ϱ κο {κ Ἔ . ϱ., 92 β -” θ πα. / Αι ώ ” ζ 

εεπεν ἰνατί " ὐμεις ενύυμιεισύε πονηρα εν ταίς χαρ- 
/ ε -” / ας 2 . / /7 Ἕν 

δίαις υμων : νο γαρ εστω ” ευκοπώτερον, εἰπεῖν 6 
9 /.  ώφΦᾖῃ ὦ, ς « . « . ων 2 δι ο--ς ”/ /” | 

ἀφεωντοαί συ" οἱ αμαρτιαι" η ειπεν "αρδέγεραι 
λ « . σι Ν΄ σλν “ 2 / 3/ ε 

κο περιπώτεί Ίνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν έχει οὔ 
εὶ ή ει] / ι ' ν ο” ” 2 / ϱ α. « 

υἱος του ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμιαρτίας" 
ἀἆ Ψβ λέ . ” λ. ρω ε) 4 Ν « να κ 5 

( τοτε έγει τῳ παραλυτικῳ ) ἐγερύεις' αρον σου 
λ ών 4 ο ε/ 4 ΄ .) Ν 7 Ν ι) 

σήν λίνην, καὶ ὑπαγε εἰς τον οίκον σου. Και έγερ- 7 
Ν .” ι] λ ιο ε- [) / Ν ”/ ον 

θεὶς ἀππλθεν εἰς τον οἱκον αὑτου. ᾿Ἰδόντες δὲ οἱ ὀχλοι 8: 
2 / “/ ν. Χνκ{ χ- χ Ν. εν 

695 ἐθαύμασιω, Ἀπαὶ ἐδόξωσαν τὸν »}εὂν, τὸν δόντα 
9 / / ο” 3 “Αλ 3Ἡ -. 

ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. ] 
Ν 4 , κ. ξ, 3 . ι] ” ιο ελ 8 ι 

Και [παράγων ὃ ήσους ἐκεῖθεν, εἰδεν ὤνθρωπον 9 
. , ΜΕΝ κο ἆ - // ͵ ύ κα ὤὥ . Ὀ 

οιθήμιενον ἐπί το ᾿σέλωνίο Γατύαιον 5 λεγομενον" 
«ΝΔ / 9 ΑΕ / : ἑ κό κοκ 2 π 

παΐ λεγει αυτῳ᾽ ἀκολούθει μοι. αΐ αναστας Ίκο- 
, Φ.ἳ, αοι ον / “»-- 3 ' / τη 

λούθησεν αυτο. Καὶ εγενετο αυτου ανοκείρρενου εν 10 
ἔω / κ καν . Ν α. Να Ά ι , 

ση οἱκέοι α καὶ ἰδοῦ, πολλοί τελωναί καί ἁμιαρτωλοὶ 
. / /“/ α ως 3 ο» κ - .” 

ὶ ἑλθόντες  συνανεχειντο τῳ ήσου λΛαΐ τοις μαθηταῖς 

ἵω 9 3” υ δν Ρ ὰ. 6 . ῃ / Ο εἰδὼς. σοι. 3 ἔγειρε. 092 ἐφοθήθησαν. 

(4) ΒΜ. 1. 16. 151. 996. α1.28. Μί. 

ᾱ, Κ.Ι93 ρ. α. 10. αἱ. 5. 85, υἱγ. ΑΟΓ, 

"Ῥογε. Ρ. Αππιι ΒαΠῖά. (οίἩ. β]αν. 9. 

΄Ομγς. (οέίαπι ἵπ Μί. ὅ οοἆά.) Βεμο- 
Ιία ἵπ Με. «οἀᾱ. α. ἆ.α. 10. (ας) 

Ῥοῦδ. 1, 985. αἱ. 9. ΟΠ1Υ5. αίῖαπι ἵπ 

Με. ὅ «οᾶἁ. | Ῥομί ἐνθυμεῖσθε ροπ]έ 
Ἡν. 51. (Ἠ) ΞΚΜ.α].5. Μί.τ. 10. 
Αντ, ΔὺΧ. Άγπι. ἀοίπ. Υμ]ς. νεΓοῃ, 
νους, οοἱῦ. ἔογ. (7) εὐκολώτερον. 0]. 

ἵαη πῃ. Πά. Ἀο]μο]ία οοά]εῖ Μί. ο. 

(α) Ἡ- τῷ παραλυτικῶ. 98δ. 119. 194. 

αρ. ΛΙί. Τοτί. (5) ΒΟΡ (8. π.) 

Μακ, ΙΤ. (1 εί 108 εί 125 αρ. 

Τγεςςμ.) 181. 151. 996. Ἑν. 59. 96. 

1. 66. Μι, Υ. α. 4. αὶ. 14. Εὰ. οἱίἩ, 

Οοησεέαέ. ΟἨΤΥΕ, οἰῖαπι ἵπ Μι, 5 

εοἆᾱ. || Ῥορί ἁμαρτίαι -- σου. 115. α]. 

5. Μί. Β. ντ, αίτ. Ατ. Οορί. ΑΙ. 

Αγπιι Βαν. 9. 5. (Ξ οᾱ.) γαρ. Τι. 
(εχο. εππί. Ὑετοη. 9γ. δεγπι. 9.) 
(ε) ΟΡΩΑΚΑ. 1. 988. 194. αἱ. 58. Μι. 
ΒΗΥ. α|.4. Ἐά. (4) Ξ Μ. 198. αρ. 
Τνεδεμ. Μί. ᾳ. Ἠϊαν, (ο) ΒΡΕ. (5:. 
β.) 1. 99. 59. 118. Ἀντ. Άγ. }, Ῥετε». 
Οορί. Βαλβίά, Αί1. Τι. ας. Λας, 
Ἠ Πας, ον. 1. Όμσπαπαπε Ἱαπηπφυπί 

οί. εί ία. | Ξ Ίνεη.. (8) σελω- 

νεῖον. 98. 194. αλ, ΄ (6) ὀνόματι, 8. 
Ύετες. Ἐπς. Ραίΐγ. Ἰαΐ.. (1) -- µατ- 
θαΐου. ΑΓ. Ρο]. | -ἰ- σίµωνος. Ἐχρ. Οορέ, 

ως, (1) 5 9056. Μι. Ἡ. πι. φαυς, 



97 
ιο // , 

εἰπον τοῖς µαθη- 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

κ 

ϱ.ΑΡ.ΙΣ. 

., ” απ στα ” 

1] αυτου. Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, 
πα ν ” -” ” ΔΝ -” 

σαις αυτου) διατί μετὰ σων τελωνων καί ἅμαρτωλων 
᾿ / ο- Ν ο” τν -.” 

19 εσθίει 1ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; Ο δὲ πι Ἰησοῦς. Ἡ ἀλού- 
/“/ ιού ο 2 ω / ε] / Σ/ δε. α / 

σας» ειπεν '-αυτοις ου χρείαν εχουσι οἱ /σχνοντες 
. ” / / Ν 

19 {ατροῦ, ἀλλ οἱ κακῶς ἔχουτες. ΠΠορευθεντες δὲ μάθετε, 
Ν ώ 42 / / . ΔΝ οι 

Γτ σί ἐστῳ' Ὁ οὐ ἔλεον φέλω, καὶ οὐ «υσίαν' οὐ γὰρ ἦλθον 
/ / Π / 

14 χαλέσαι δικαίους, ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς αΤ. | Τότε Γπροσ- 
/ ει -” ο Ἀ .] ’ / / 

ερχονται αυτῳ οἱ μαθητα! ίωαννου, λεγοντες διασι 
ς ο Δ ς ω ώς Τ νι ε δὺ 
Ίίνεις καὶ οἱ Φαρισαιοι νηστευομεν "πολλα, οἱ ὁε 

/ / Ν ρα .. ρω ε 

16 αθηταί σου οὐ νηστεύουσι; Και εἰπεν αυτοις ο η- 
4, λ δύ ο 8. « ϱ ο. /1τ ϐ ω // 

σους «ή ὀυννανται οἱ υἱοι του νυμφωνος σεγῦειν 
- .) ο τι ιν) ν ”» . ε / ν) / Α. 

«ῷ οσον "μετ αυτων εστω ο νυµφιος» ελευσονται δὲ 
κ / σα χ 2 ρα » . 2 -” ε ιά Ν 

Άρυεραι οταν Ἀ"απαρύη απ αυτων ο νυµφιος καὶ 
ν] Ν ν 3 / 2 / 

Ουδεὶς δὲ ἐπιθάλλει ἐπίξλημα 
Φ. ει 2 / μπι Ὁνν- / πι 2/ λ 
βραπους αγνάφου επι {μωτίῳ παλαίω" αἱρεί γαρ 

/ / 

.Ἴθποτε νήστευσουσυ. 

8 ΔΝ .. . ”.// 

σο πληθωμα αυτου 
ο. ὁ ω ς Αν λ .ω 
απο του «του αιί χεεθον 

Ρο ἔλεος. α Τ εἰς μετάνοια». 

«() ἔλεγον. Ῥ0. 1. 98. 115. 118. 

«ΟΥ; (1) -{- καὶ πίνει. Μ. 196. 3 
918. (οαπι 16. 108. 990.) 9956. αἱ. 16. 
εἰ Βατρεγ.2. Μί. Κ.Ι. 19. 81. 11. Εά. 
δοΓπι. 2. Μπα, ΤΙεορΗγ]. (αι) 5 

ΒΏΡ. αρ. ΜΙΙ. εί Ὑγοαίδί. (1απα επ ῖνα 
Ῥετῖῖέ ἵπ εππιτοϊίαίο {οἱ στίχος) Μί. 

γ. 41. Βαπῖά. οιηί. (π) ἀποκριθεὶς. 
Ὦ. στ, νειο. (ο) Ξ Β05Ρ. Τί. 
γι]ς. Τί. (εχς. νετο. Ὀγίχ. οἶαγ.) Ηος. 
(ϱ) ΡΟ3Ρ. Ι. 98. Ἐὰά. Οἶεπι. Βὶς 
είῖαπι αρ]. (α) Ξ Β0. (5ι. β.) 13 
99. 99 ΧΧ Το. 118 αἱ.8. Μι. Υ. (Ί1α- 
Ῥεί ἵπ πιατς.) 10. Ἀγτ, αίγ, Ῥογες, 

4541. Ατπι. οί. Πέ, (εςχο, σετπι. 1. 
3. εοἱυ,) γΥαῖς. Οἶσπι, τοπι, Οτῖᾳ, 
5επιε]. Ώαρί. Ἠϊεγ,. Αισ. ΑΠΗΓΣ, 
Ῥατπαβα νετεῖο Ἰαΐ. απίίασα. || Πα- 
Ῥεπί Οορί. βαμίά, 9ΥΓ. Ρ. 1η πι, Αγ, 

Β]αν. Βαγπαῦ., στ. Οτ]ς5. δεππε], Ώς, 

0178. Ον. Ἠϊναγ, Ὑἱοίος {πῃ. 
(Ἠϱ) ΞΡ. 21. Τ]. (6) νυμφίου. Ὦ. αἰ]α5. 

4δίΠ. σοίμ. βαχ. 1. Υμ]ς. Αιπορ. 
Δις. (6) νηστεύεν. Ὦ. 61 Χ Ἀντ. Ῥεγς. 

Ρ. 8ΥΓ. Ρ. ἵη πι. βαμίά. Τί. εΧο. {οΓ. 
ΟΥς. (ε(ϊαπα ἵη Μ{. 6 εοάἆ.) ΑγΠοΡ. 
Ἠ ας, Αι. (δοἆ «οππεΙ (αφετε) | 
Ὀίναπιασε Ππηρίέ δίαν, ὃ. (α) -ἵΓ 
χθόνο. 1968. αἰ. 16. ΜΙ. 1. η πιατς. 

αἰ. 4. (κ) ἀρόῃ. Ὀ. (8ι. β.) 1.Τ1. 
αἱ]. 2. Μί. 4. Βεμο[ία ἵη Μί.α. 6. 10. 

() ῥώκκως. Ὦ. 18. 33. Ι94.. αἲἰῖ. 
(Ζ}) ἀκνάφου. 11. 119. Μι. ο. (α) Που- 

υαἰέη ἀΐπεηι ε]μδ, ΥεΤΟΠ. σετπη. Ἰ. «οἱ0. 

εἶατ. Μπι. | ἑο[ὲέ επίπι ϱρ[επίιᾶο ε]ιι 

ἆς υεδ{ηιεπίο, επί. {ομὲί ἆε ρ]οπίέι- 

ἀῑπε ε]ιιδ, Η]ςετ. υεέιιδίαἰἓν ἔπ[ιγπιϊέαέευτν 

υἱγίιδ αὐςιπιοπέ τιζὲ ἀἱρεουὲέ, Η]]ατ. 

(0) Ξίνετο.Ηϊος, Απο. Πδνί αἀ νίτο, 

ἀθνοί, | -- τοῦ παλαιοῦ, Τι Χ οοἱΏ. 



28 
’ 

σχίσμα γίνεται, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
ος ς « 

α Οὐδὲ (άλλουσιω Ἅοὐνον νέον εἰς 17 

6ΑΡ, ΙΧ. 

9 ὃν) ) / 5 Ν / εν 4 ὁ ο.λι ἥ Ν 

ἀσκοὺς παλαιούς" εἰ δὲ µήγε, ρήγνυνται οἱ ἀσκοι, κο 
δις κ . » Ν Ὕ ” // 2 δι ͵ 

ἆ ὁ οἶνός ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσχοὶ ἀπολουνται. ἀλλα 
ον / ι] Ἱ δι Ν ν 

{βάλλουσιω οίνον νέον εἰς ἂσκους κοινους» Καὶ Ὁ ἀμφότερι” 

συντηροῦνται. ] 

Τωαῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ, [ ἄρχων } ας 18 
ν ’ 2 - / μ 6 Αν 

ἐλῤὸν προσεκυνει ουτῷ η λέγων ἔοτι ἡ Νυγάτηρ µου. 
/ 3 ) 2 Ν ] / λ ” 3 

ὥρτι ἐσελεύτησεν ἀλλὼ ἐλύων ἐπίθες τὴν χεῖρά σου επ) 
πε) . Ν / 

αὐτὴν, κοὺὶ ζήσεται. 
ο ε Ὀ 6 ο πο 

ύησεν αὐτῷν καὶ οἱ µιαθηταὶ αὐτοῦ. 

Καὶ ἐγερθεὶς ὁ ἰησοῦς ἠκολού- 19 

Καὶ ἰδοὺ, γυνὴ 20 
9 υ ΄ ”"/ ” / / 

αἱμορβοῦσα δωδεκω ἔτη Ἡ, προσελθοῦσα ὀπισθεν, ἥψατο 
- ο” / . / 

σου Αρασπέδου σοῦ ἱματίου αὐτοῦ. Έλεγε γὰρ ἐν 9ι 
6 ο ον / ο ιν ς. ΄ 3 ο) | 

εαυτῇ εαν 90νον ἄψωμαι σου αματίου αυτου. σω- 

θήσομαι. 
Ν ο” η / . Ν 

'Ὁ δὲ ἰησοὺς } ἐπιστραφεὶς ΄ καὶ ἰδὼν αὐτὴν, 22 
κ / 9 / 5 / / Αν Ἡ Δ 

ειπε 5άρδει Νύγατερ Ἡ πίστις σου σεσωκε σε. καὶ 

ἐσωθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ώρας ἐκείηςε. Καὶ ἐλθὼν ὁ 23 

5 ἀμφότερα. 
2 λ 

Εελθων. Ο0 εἰσιλέὼν, 

(9) Ξ νειεις ΒΥΓ. Ρ. (4) ὁ οἶνος 
ὠπύόλλυσαι καὶ οἱ ἀσκοὶ, Ὦ. οαπί. ΑΤ- 

που. (8) ΒΟΡ.(5:.π. ΒΕαΚΙ. 
α. 19.39. 194. αρ. ΑΙε, 151.994. αΡ. 
Ῥ]ες]. αἱ. 99. Μι. Ὑ.α. ο, ᾱ. α]. 14. 

Τά. Ειναι, (9 8. 88.114. 191, 
149. 181. 189. 188. 918.αΡ. Βίτομ. 
Ἁ]. 19. Μι. Υ. ᾱ- τα. ρ. ἵῃπ πιαΤ6, ϱ. 

χ. 10. Ἐά. οαπί. ΟΠ. ἵπ Μι. 9 
εοάἆ. εἰσελθὼν ΟΡΕΚΕ. 1. 11. 89. 

419. 194. 198, αἱ. 19. Μι. α. ς, ο, 

1Τά ΟΗΓΥΕ. (οίἵαπα Ἱπ Μί. 8 οοςᾱ.) 

Ῥας!]. εἷς εἰσελθὼν. 9. 41. σις εἰσελβὼν. 

61.90. 119. 149. ἵπ πι. 151. αἲ. 5. Με. 

11 (Ἰίααιο Τ8 εοἀἁ, Ἰαλεπί εἷς 

ἐλθὼν νε] εἰσελθὼν.) Ῥτερίοτεα -ἷ- εἷς 

ψοῖ σις 81. αἱ. Ατ. τ. Ετρ. Ῥότες, 
45ιπ. Ανπι, ἄοίμ. βαν. Ἡ, ος, εἲε 

προσελθὼν. Β. τις σροσελέὼν. ΕΙ. 18. 

ατ, 191. 198. αἱ. ὅ. Εναησελείατία, 

Μι. ΒΗ. 6 1Τὰ κ σροσελθὸν. 151.934. 
Με. 8. Εά. δαμίά. ΤΠσορΗγ1. Ε αι 
ἍἉτηι, εί 1. (εχςο. εαη{. οἶατ. Ὀνήκ.) 

εχργῖπχαΠέ απροσελθὼν. Ἀοὰ τι ἐλθὼν 
10.1. 16. 115. 905. α1. 9. Με. Κ. α. 
8]. 4. εἷς ἐλθὼν, καὶ προσελθὼν, 8ΥΓ. τις 

οπιΐςςο ἐλόὼν. 110. | -- τῷ Ἰησοῦ. (α1,. 

191. αἲῑ. Εναπσε[είατία. (5) «. 
Ὀ. 1. 19. 93. 194. αρ. Βϊνομ, 191. αἱ, 
6. Βντ, Απ. ν, Ῥετε. ΒαΠίά, 11. 
Άγπη. οαπί. Γο5, ο] 0. σουπα. 1. Βας]!, 
0Ἠ1Υ9. είῖαπι ἵπ Μι. 6 οοᾶἆ. || κύριε, 
Μ. 69. γμ]ς. (56ᾱ -- πιδιῖ πι] 1) οοτ1). 
ειπα. εἶαγ. Ὀτὶχ. Ητ]αν, (11) -Ε ἔχουσα 
ἐν σῇ ἀσθωείᾳ. Ἡ,, (8ι. β. οοᾷ Ἱερε ”.) 
-ἰ- ἔχουσα. ΟΠ. ἵπ Μι. 6 εροᾷἀ. 

(1)ἔστη στραφεὶς. [). οπηέ. σσραφεὶς. Β. 

19. 98. 61. 194. αρ. ΕΒΙτέΝ. Ὦν. 9ἳ. 
44, Μι, Η. 



363 ο υἱε. δαξίδ. 

ΔΡ. ΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 99 
) .” ] λ 4) κ ” 5 Ν.Δ ΔΝ 9 

6Ἴσους εἰς την ο/κΙαν του αβργοντος» Λαΐ {δν τους αυλ/)- 
/ 

σὼς καὶ τὸν ὀγλον ορυξούμιενον, 
/ ι ” 1) 

Κοολέγει αὐτοῖς. 

᾿Αναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ὠπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ κα- 
/3 ͵ Ν / ” -” 

"ορ θεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἐξεξλήθη ὁ 
”/ .) ᾱ, ] / -” ον αλ κ κ. / 

ὀγχλος» εἰσελβων ἐκράτησε τῆς χειρος αυτῆς' καὶ ἠγερθη 
αἲ 

96 το κοράσιον. 
”ν 3 / 

γην εκείνην. ] 

Καὶ εζῆλθεν ἡ φήμη αύτη” εἰς ὅλην τὴν 

ἥ Ν / 9 ω ” . / 9 

Καὶ [παράφγοντι εχεῖθεν τῷ ἰήσου, ἠκολούθήησων Ἱ αὐ- ; Ἶ 
-// Α ΔΝ / Χ / 2 / ω 

τῷ δύο τυφλοὶ, κράζοντες καὶ λέγοντες' ἐλέησον ἡμᾶς 

ἜἘλλθόντι δὲ εἰς σὴν οἰκίανν προσῆλθον 
3 ” 6 Ν Α / .᾿ ρ” ο α -” “ / ἱ 

αυτω οἱ τυῴλοί, καὶ λέγει αυτοίς οσους πιίστευετε 
“/ / -” - / 3 ” ιν ο. 

οτι δύναμιαι πουτο ποιήσαέ» λέεγουσι αυτω] νο) Λύ6/ξο 

/ ϱ/ ” ν - // 2 ”- / λ λ 

90 Τότε ἠψατο τῶν Ροφθαλμών αὐτῶν, λέγων κατὼ τὴν 

9 πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμ. Καὶ 3 ἀνεῴχθησαν αυτῶν 

οἱ ὀφθαλμοί. καὶ " ἐνεβριμήσωτο” αὐτοῖς ὁ ἰησοῦρ 

9] λέγων" ὁρῶτε, μιηδεὶς γινωσκέτω. Ο; δε εξελθόντεξ 
/ ΑΙ ” ϱ/ ” ” 0 2” 

διεφήμισαν αυτον εν ολη τη Υη εχείνη. 
κ. Ν «3 / 2 Ν νὰ Νν. ς 2/ 

Αὐτών δὲ ἐξερχομνένων ἱδοὺ, προσήνεγκαν αὐτῷ Ὁἄν- 

98 ᾖρωπον ἵκωφον δαιμονιζόµενον. Καὶ ἐκςληθέντος 
” / ϱ) / ε / λ- / ς 

ποὺ δαιωονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθωύμωασων οἱ 

πο ἔλεγεν, ο υἱὸς, 

(κ) Β0. 1. 19. 99. 115. 118. 194, 
341. Βαχ. Υαϊσ. Τί. (εχο. ὈΓὶχ, 
Γογ, 6ετπι. 1.) ΟΝτΥς, είίαπι ἵπ Με, 
6 «οἀᾱ. (1) αὐτου. Ὦ. (5ὲ. β.) 
ΤΙ. αρ. ΜΙΙ, 66. Μί. ε. 18, Οορέ. 
ΒΩΧ. εαΠί. αὐτηε. Ο. 1. 989. 118. 194. 
(α) - ΒΕΡ. Εν. 968 ΟΠΤΥΑ, ἵη Μί. 4 
εοἆᾱ. || τῷ Ἰησοῦ. 09. (η) υἱὸς ναι 

ὁ οἱδς. Β. 108. ἵπ πα. αρ. Έτοδοι, 114. 

115. 195. 195 αρ. Ττεςδομ. 191. 
290. Ἑν. 25. 93. αἱ. 99. Μι. α. ἆ. Ἱ. 
αἱ. 9. [{ κύριε οἱ, 19. ΙΤ. 69, 61, 119, 

Μι. ΒΗ. Εά. σετιη. ο. (ο) Ξ 995. 
αἰ. Ἱ. Μι. ρ. α. στ» 10. 8ίαν. 
(Ρ) ὀμμάτων, Ὦ. ᾖ({α) -- παραχζρΊμα. 

δ. 9186 (οἵπ 199. 194. 219. 990.) 

ΒΥΓ. Ῥογε». ΠΠ. νους. οἶαγ. 6εΓΙῃ, Ἱ.. 

(5) ἐνεδριμήθη. Ὦ 1. 118. αἷις, 

(6 Ξ Β. 21. 124. αρ. ΒΙτεΠ. Μί. 18. 

(4) πιµίιπ, Ν υἱς. «οτΡ. ὅταν. δΗγ- 
μπιν «ςΏέ. Πιπίαπι οἱ γι, νΘΓΟΠ. 

νετο. Ὀτ]ιχἩ ο0ἱΡ. εἶαχ, ΦεΤΙΗ, 1, 9. 

Πας, | 
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2] / ' / ’ ϱ/ 3 ”. 2 

ὀχλοι, λέγουτες' Ἡ Τ οὔδέποτε ἐφάνη ούτως εν τω {σ- 

ραήλ. ΣΟ; δὲ ων ἔλεγον' ἐν τῷ ὤρχοντι τῶν ) 94 

δαιμιονίων ἐκξάλλει τὰ νά 

Καὶ περιήγεν ὁ ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσωας καὶ τὼς κὠ- 35 
9 ” ϱ . ” Ν νο 

ρ ας διδάσκων εν τος συναογῶγαις αυτών. Ά0έ Άήρυσ- 

. Ἆ | / ιο / Ν ι ώ 

σων τὸ εὐαγγέλιο τῆς [βασιλείας καὶ "ερωπεύων 

πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακία” Τ.] [Ἴδὼν δὲ 56 
.ν ”/ 2 / Ν 2 ” Γή, α΄ 

σους οχλους» ἐσπλαγχνίσθη περι ουτὠν» οτι Ίσαν 
Ζ μ ο. χ. οσς / ”/” 

ἐσκυλμένι, "44 ερρίιμενου 

/ 
ποίενο. 

ψερισμὸς πολὺς, οἱ δὲ ὄργά τω ὀλίγοι, 

εν / ν 
ὡσεὶ πβὀδατω μῆ ἐχοντα 

Τότε λέγει τοῖς µαθηταῖς . αὐτου" ὸ μεν 97 

Δεῄήύητε οὖν 98 

σου κυρίου του 9)ερισμοῦ» ὁ όπως ἐπθάλη όθμην εἰς: τὸν 

}ερισμὸν αὑτου. 

Κα) [προσκαλεσάμενος σοὺς δωδεχα μµαθητὰὸς αὐτοῦ, 1 
3) 2 ” .) /’ 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
ο / 2 / 6 
πνευμάτων ἀκαθὰρτων, ὥστε 

3 (9 ’ .] δν Ν / ἂν Μπ / ς . ” 

ἐχοαλλειν αυτα χαί φεραπεύειν πᾶσαν γοσον και πα- 

σαν μαλακίαν ἀ 
” ἳὁ 

Των ὃὲ δώδεκα ἀποστόλων τα ὀνό- 9 

ολ οτι. 

(4) Ξ5 ΒΟΓΡ. (δί. ασ.) ΕάΚΙ.8. 1. 18. 
99. 124. αρ. ΒΙΤΕΠ. 151. α1. 11. Μι. 

ῬΗ. α. ο. ἆ. αἰ. 19. Εά. Ἀστ. υγ. 

Ῥετς. σν. Ατγ. ΑΠ. Οοίμ. Βαν. 9. 
(ποπ αΏϊ) Υιυ]σ, Τί. (οχο. νετς.) 
ΟΝγγ5. (εΐαπα η Μί, 6 οοἆᾷ,) Τ1ε- 

ορΗγ]. (α) Ξ Ὀ. οαΠί. νετο. ΗΙ]αγ. 
συν. [ ἐν -- Βεϊπεῦμ], νετοΏ. 56ΓΠΙ. 
1.9. οἰατ. σαί. (Υ)Ξ ΒΟΥΠ5.13 
98. ΤΤκΧ 115. 1184 157. Ἐν. 5. 11.16. 
11. α]. 19. εί Ῥαΐῤρογ. 1. Μί. Β, α.ς. 
10. 11. Εὰ. 8υΓ. πίγ. Αγ. Ρ. εί γ. Ῥουςε. 

Οορέ. ΑῑίΙ. ἄοί!. δαΧ. Πέ. (οχς. «οἱ». 
6οτιη. 1. {ο]. σαί.) Υυῖς. Ο0Ἠ9ή9. 
(είΐαπα ἵα Μέ. ϐ οοἆἆ͵) ΤΠεορΗγΙ. | 
--- καὶ πολλοὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. Ἱ,, 

19. 218 (ουπι Τ6. τη. 194. 990. 994.) 
γετρηῦ, γετο. δεγπι. 1. εἶας, σας Ἡ Ἡ 

ο νε] ω Γι] 

’ Ἴ εν τῳ λαφ. 
3 / 

3 ἐκλελυμ,ενοι. 

(2) ΒΕΡ (5. Λ.) ΕΕάΚΑ. 1. 11. 19. 
11. 98. Ττ. 108. 194. 151. 151. 9ἱ8 
(οσπι 9.919.) αἱ. 80. Μί.α.ς, ἀ. αἰ. 

11. Ἐά. ντ. υγ. ΆΑγ.τ. Ῥοψες, 41. 
δαμῖά, Άπια. αἱ νἰάείαγ, (οίἩ, β]αν, 
9. δ8Χ. ΤΠ. Ὑυ]ς. Οοπε(πί. Ῥαρῇ. 

Οὔπγς. (είῖαπι ἵπ Μι, 6 εοάἆ.) Ἐι- 
ἔπγπι. ΤΠεορΗΨΙ. Ἠεςγεμ. Ἠίαν, 

Π]ογ. | Έεο. 1.. 990. αἰΠ. (8) 98. 
220. Ἑν. 52. Μι. 11. Αγ (1) ὧν. 
ΡΕ. 99. 68. Ἐν. 59. αἱ. 11. Μι. ἆ. αἰ. 
11. ΟΠΥΥ5. εἰίαπα ἵπ Μι. 6 οοἀᾱ. 

(ο) -|- κασὰ. ΕΕΤ,. 10, 89. αἱ. 91. Μι. 
19. αἱ. 6. Ἐά. Ἀγτ. αίτ. Αιτ, 1. 
Οορί. 5ἱαν. ΟΥτ. Τπεοάοτεί. ΤΠεο- 
ΡΙΥΙ. Τπεορβαπ. (4) -{- ἐν σῷ λαῷ. 
Ι.. 16Τ. Ἐν. 19. νετοῦ. δετπα, 1, 099, 
ΤΠευάοτείι 
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” .” / ϱ /’ / 

σαυτω" πρὠτος σίκων ο λεγομιενος πετρος» 

Ὁ ΑΡ.  Χ. 

| 62 1/ 

Ὅματά “εστι 

καὶ ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἰώκωβος ὁ τοῦ ζεθεδαίου, 

«4 κοὶ Ἰωάννης ὁ ἆδελφος αὐτοῦ. Φίλιππος καὶ (βαρύο- 
” ” ΔΝ ρω ο / 3. « ” 

λομαῖος' «ωμιᾶς καὶ µατθαῖος ο τελωνης᾽ ἰάχωξος ὁ σοῦ 

Γκαὶ λεξξαῖος --- ὸὁ ἐπικληθεὶς «αδδαῖος"' 
πο ε ἃ // ν ὃν { ε// 

4 Σίμων ο ἔοο χανοωίτης, καὶ ἰούδας Ἡ ὁ 

ε) / 

Ἱ αλφαίου, 
12 ϕ “/ 

Ισκοαρίωτης., ᾿ 
]ς ιά Ν λ /“/ 2 Φ 

ο και παραδοὺς Ο.ὐΤΌΟΥ. 
... ; λ /Λ // ΄ η] ο 
Ὅκδ  Τούτους τους δώδεκα. ἀπέστειλεν ο Ἴσους, παραγ- 

) εΝλ ) ” λ / 

εες ὅδον ἐθνῶν ϱ ἀπέλθητεν 
/. 2 ” / 

θές ᾽αυτοις». λεγων᾽ 

ἐ6 καὶ εἰς πόλιν Ἡ  λκλά μὴ εἰσέλθητε. Πορεύεσθε 

δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόδατα σὰ ἀπολωλόσα οἰχου 
3 Αι / Ν / / [όή ./ 

7 ἐσραήλ. Πορευόμενοι, δὲ «ηρύσσετε, λέγοντες' ὁτι ἠγ- 

8 να ἤ ΜΗΝ τῶν οὐρανῶν. Ασθενοῦντας 3ερα- 

ει | πεύετε, Ἡ ρα νεκροὺς ἐψείρετε: . λεπροὺς καθαρίζετε, ” δαιμόνιω ἐκδάλ- 

ο, - 

Ῥ Ω) χαναναῖος. σλεσ προὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε. 

(α) εἰσι, Τ,. 61. 194. αρ. Βϊτεᾗ. αἱ. 19. 
Μι. ο. αἰ. 6. Ἐά. ΤΠεορΗγ]. (8) καὶ 
λεθθαῖος. Ὦ. σαπί. Ο0οἀ4. αρ. Λας. 

1 οβγεΝ. Βαβη. Ἱπ ρταίαί. αά Οτὶρ. 
σοπιπθηέ. ἵπ αρ. αά Ἐοπι. καὶ 9αδ- 

δαῖος. Ὦ. 11. 194. (ορί. βαχ. Υ]ς. 
ου). Εου. «ο]Ό. 66ΓΙΠ. 9. καὶ 9 αδδαῖος 
ὁ ἐπικληθεὶς λεθθαῖος. 19. 

λεθαῖος, (8ἷο.- οίἴαπα ο]. ὁ ἔπικληθεὶς 

Φαδδαῖος. ΊΜί. πι. εἰ «ια πείοίες, 
ΥΟΤΟΠ. νοτς. σειπι. 1. εἶαν. Μπι. σα. 

(6) Β0. (Χαναναῖοε. Ὦ.) Βί. β. Ι.. 1. 

88. 118. αλας η πα, Ἐν. 18. Οορί. 11. 

γιῖς. (4)5Ξ Ε. 5. 10. 89. 115.191. 
191. ϱ050. Εν. 92. 96. α)!. Μι. Υ. α. 
ο]. 14. Ἐά. (1) σκαριώτης. Ὦ. 9ΥΥ. 

ἜῬουις. ῥ. 8Ιαν. 9. 3. Βαχ. Η. εχο. «0Γ}. 
"σαγίοιΠ, ΝΟΤΟἨΠ. σίµωνος ἰσκαριώτου, 

Ὁτίς. (1) ὃς καὶ παρέδωκεν. 1,. 194. 

Ἴ61.ἱ πι, Ἐν. Ἱ. 11.Οτἱ. 43 

9τ.40. 994. Μι. ΒΗ εί Εναηρε!]εία- 

τία αία. ἈΝεπιρε Ρ]εΓασιςε Ἐναησο- 

Πιατία ἰγαπδϊ]αηὲ 5, 3. 3. 4, οί 

/΄ 

ἰούδας, ὃ καὶ 

πησυπί να. δ. οπα ν». 1. (αι) σα- 
µαριπανών. Ὦ (η) νεμροὺς ἐγείρεσε -- 

(9ι.Λ.) ΕΚΙΜΒ. 11. 40. 59. 61. 16. 
116. 1294. 121. 151. 209. 918. 208. 

996. Ἐν. 9. 18. 19. 89. 99. 96. αἱ. 869. 
εί ῬΏατρετ, Τ. Μι. ΒΗΥ. α. ο. ᾱ. 19. 

ο]. 19. Σά. Ἀντ. πας. εί οἆ. γ]εῃη, 

Ῥοτς. Ρ. βαλίά. Αγπι. β]αν. 6.6. Ὀτῖχ. 

ΑΠ. Ῥας. ΟΗΥΥς. ἵηπ οοπηθπίαΓ. 

(οίίαπι Ἱπ Μέ. 6 οοἆἆ.) 5εᾱ αἰ1Ώῖ 969- 
ρίας παδοεί. Γίηγτα. ΤΠεορΗγΙ. Ηϊογ. 

Απιῦς, σαν. | Απίο λεπροὺς ροπιπὲ 
βορ Ἱρ ο ρα τοι 198.118. 
151. Μι. «. (αἰῖο Ίοσο οπαΕ1έ.) 18. 

..Εά. Οορί. ΑΠ. Αγγ. δ]αν. 1. 2. 8. 
παχ. Τί. ({ογ. απίο ὦσθενοῦντας Ρροπ]έ.) 

γιὶσ. ΟΥ. βεπιεὶ (αΏβὶ {ες οτἀῖπε 
ν]σατί.) ΟΗΣΥ». Ὀἱ9. Ηἴ]αν, |. Ῥορέ 
ἐκθάλλετε ροπυηί. Β. Εν. 31. 9ΥΤ.Ρ. 

ΟΠ5Υς. Ρἱ9. (αΗΡί Ες Ἀαβει ογάϊΐπο 
νυ]φατί.) | λεπροὺς παθαρίζεσε Ξ- Ἑν, 

83. ἐο]αί. ΑίαΠ. δαιμόνια ἐκνοάλλετε 

Ξ- 119. 
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λετε. δωρεὼν ἐλώδετε, δωρεὰν δότε.] {| Μὴ κτήσησύε 9 

ςΑΡ. Χ, 

χευσὸν, μηδὲ ὤργυρον, μηδὲ γαλκὸν εἰς τὰς ζώνας 

ὑμῶν. ΜΑ πήραν εἰς ὁδὸν, μηδὲ δύο χιτώνας, μ4δε 10 

ὑποδήματα, μηδὲ οὐ ῥώβδον. ἄξιος Υὰβρ ὁ ἐργώτης 

Ῥσῃς τροφῆς αὑτοῦ Ἱ -- ἐστω. ᾖ Εἰς ἣν ὃ ἂν πόλῳ ἢ 11 
ὦ  { /“/ 2 / / ι) 2 ” ”/ / εν) 

Κώμνην εἰσελθητε, ἐξετάσατε, τές εν αυτη ἀξιός εστι’ 
η ρω / 6/ ολ] δε / 

κοκεῖ µείνατε ἕως ἂν εζελβητε. 
Ν Ἀ, οὐ 5 ι] / νι ο 

σην οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτήν. 
α΄ Αα ο. Μι ΜΗ ο ών ει ων ο εὔ κα ολα 

οἰχία ἀξίων, ἵελθετω ἡ εἰρήνη υμών επ αυτήν ἐὰν δὲ 

μὴ ᾖ ἀξίω, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμιᾶς ἐπιστρωφήτω. Καὶ 14 
εἰ 3. λ / « -” δ« 2 ΄ ΔΝ / 

ὃς εὼν μιὴ δέξηται υμιᾶς» μηδὲ ἀκούση τους λόγους 
ς , ϱ] σ / κ ον ᾱ- / Α// ” / γ 3 ΄ 

Όρων» εζεβργομ»ενοι σής οικίας η τῆς πολεως ὕ εκει- 
/“/ οι νά Χ ο). ” ας ” ς ” 

νήο ἐκτωάζατε τον Ἀονιορτον ” τὼν ποδῶν υμῶν. 
/ ” ΄ / υ] 

᾽Αμῆν λεγω ὑμάν, ἀνεκτότερον έσται 4 σοδόριων καὶ 15 
ολοι δις “2 εκ / Ἂ ος / 2 / 

«0 γομορρων εν Ίμερῳ πρίσεως» ἤ τη πολει ἐκείνη. ] 

[δοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόδατα ἓν μέσῳ 16 

930 ῥάδδος. -. γοµόῤῥας, 

(ο) ΟΕΕάαΚΙΜΕΡΣ. 11. 19. το. 

114. 115. 116. 194. 191. 151. 1501. 
918 (οσπι Τ6. Ττ. 10686. 125. 125) 
ο9ῦ. 996. Ἑν. 9. αἰ. 64. Μι. Υ. 
ᾱ. α]. 8. Ἐά. Οορί. Ατπι Φυτ, ρ. 
ϱοά ἵηπ «ο. ῬαΠί5. εί ἵπ ηιαΥς. Α5δεΠ1. 
9. ῥάδδον.) Υετο. ΟΥ. ἵπ Μι. |. 
ΤΠΕΟΡΗΥΊ. || ῥώδο ΒΏ (6εὰ Βί. β. 
ῥάδδουε) 1.98. 118. 995. αἩΠ. (ρ)τοῦ 
μισθῦ. ΕΜ. αἱ. 19. Μέ. ο. 9. Ἐά. 870. 
ρ. ἵη πι. Τί. (εχο. σαπί.) 6ααάεηί. 

Ἠιατ. (α)Ξ Β801..1. δΊ. 118. 124. 
αρ. Βϊτομ. 151. εἶατ. ΤπεορΗνΙ. | 
Ῥορί γὰρ Ροπυπί Ὦ. Μί. {. (ϐ) ἡ 
σόλις, εἰς ἣν ἂν εἰσέλθητε εἷς αὐτὴν. Τ). 

Φ8. Μαἰιίά. οαη{. || Ξ ἤ κώμην. Ὁ. 1. 
98. 118. εαπί. νεγοΠ, νοτς. ϱοἵῦ. 
οἶατ. Πῖ]αν. Απιοτ, Μακϊπι, (αυ, 

Ῥυεί εἰσέλθητε ροηπὶί 194. (6) εἶ 
Σέζουσιν ὑμῶς, λέγετε αὐτοῖς' εἰρήνη ὑμῖν, 

βαΠῖά. ἀῑεείίδ: ραα Πηῖο ἀοπιιί. «οἱ. 
1. -ἕ- λέγοντες' εἰρήνη τῷ οἴκῳ πούτῳ, 

Ρ (8ι. β.) 1.. 1. 209. Ἐν. 4. 96. αἱ. 
94. Μέ. α. ἆ. Ε. κ. 18. Ἐά. Αεπι. 41, 
δΙαΥ. ὄ. εί οἆ. (που α]) Ἀαχ. γι]ς. 
τί. ΤΠεοΡΙΨΙ. εᾱ. Πατ, (ϐΞ Μι. 
18. ἐλθάτω. ΟΤ,. αλ]. εἰσελθέσω. 3. 930. 

αἰ. 11. Μι. Υ. αἰ. 4. Ἐά. Ο1Υς. ἵπ 
Μι. 1. ἜπεορΏγΙ. ἔσσαι. Ὦ. οί, 
(α) --- ἐκ. Ἡ,. αἲ. 9. Μί. ο. τ. -ἵ- ἔξω, 

Ῥ0. 98. 111. 151. αἱ. Ἰ. Μι. ἔ, Τι. 
γαρ. (ας ΞὈ.εαπι. ())Ξ0. 
1Τ. 119. 190. αἱ. 9. Ρὰ. Υπὶς. Τε, 
εχςο. Ὀτϊκ. (4) -Γ ἐκ 0. 989. 151. 
α]. 4. Μι, 1. π. -- ἄε Ὑμ]ς. Τί. εχς, 

οαπί. (α) ΟΡΙΜΡ. 1. 10. 985. 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 16. Με. Ε, Ίε τ. 
ΟµΓΥΕ. (αείίαπα ἵπ Μί, ὅ «οὐ ᾱ.) εαηέ, 
οἶας. 

Ἐ]σερχόμινοι δὲ εἰς 19 

Καὶ ἐὼν μὲν ᾖ ἡ 14 



17 ὡς αἱ περιστερα/. 

ποιος ---ε 

«στο 

. 

ο αι 

ο ορ μας Ἱ-ρρς 

-- 

3 

οπως παπα πο Ἐπης 

ς ως 

0ΑΡ. Χ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 
ή / .” 

λύκων. γήνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ 

45 
λα υπ, 
αμεθαίοι 

Προσέχε τε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων" 

παραδώσουσι γὰρ ὑμιᾶς εἰς συνεδρίου, χαὶ ἐν ταῖς συνα-- 
” ο ιο / 5 ο» ο ΔΝ ο 

18 γωγαίς αυτων µαστιγωσουσῳ υμας. Και επι ἦγεμό- 
ὧν, Ν και, Ἄ / Φε) 7 3 . ] , 

νος δὲ καὶ (ασιλεῖς ἀγθήσεσθε ἔνενεν ἐµου, εἰς µαρτυ- 
.) ” / .» 

19 Ρον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιω. Ότον δὲ ἆ οὐ παραδιδώ- 
/ 

σι 
ε ο” λ / -υ Ὀ] 4,6 ν ή 

υψας, Μη ϱεριμνήησήτε, πως τί λαλήσητε 
{ ὃ ό/ λ μα. Ὁ / - ο / / 1 
-"θοῦήσεται γαρ υρυιν εν εκεώη τή ὠρᾳφ,τι λαλησετε. 

3 Ν ε ρω. }ὸ -” ΔΝ λ ” 2” 

90 Ου γαρ υμεις εστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλα το πνευμα του 

91 πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς 
ε) λ 2 4 δα λ / . Να 7 

ἀδελφον είς 9άνατον., Λας πατήρ τεπνο)" καιεπαναστητ 
᾿ / 5 Ν ο” λ / . / 

σοντοι τεμναο επί ΥοΟνεέ Χαΐ ανατώσουσιν αυτοὺζε 
ο 4 / 5 Ν / Ν κ 2/ / 

90 Καὶ εσεσθε μισούμενοι υπο πάντων διὰ τὸ ὀνομά μου" 

99 ὁ δὲ ὑπομιείνας εἰς σέλος, οὗτος σωήσετωαι. | [ Όταν 
Α / ο ” 9 ., / / // / η Δ 

δε διώκωσιν υµοας εν τη πολει ταυτη» Φευγετε εἰς την 
τς Τὰ ολα / ΄ ε , 5 ον ἆλλ αὰ, ν 

Ὁ ἑτέραν' κἂν ἐκ παύσης διώκωση ὑμᾶς, φεύγετε εἰς τὴν  Οὐ 4). αμήν 

ἀ 

(189) ἁπλούσσασοι. Ὦ). οἱ ερ]έοες, 3ΥΓ. Πέ. 

γιος. Ρατ. Ἰαέ. {(ς) ἡγεμόνων στᾶ- 

βήσεσθε. Ἰ). οαπί. || ἀχθήσεσθε] οίαδέ», 

λλες σας ας Τί. εκο. Τε. 
[4) Όαι.. 98. Ττ. 194. 151. Ἐν. 18. 

96. α|. 19. Μι. Η. α1. ὅ. Αππιι Πέ.(οχο. 
οπηί. Ὀγὶχ. σοτπι. 1.) γυ]ς. Ῥαΐγ. ]α:. 
(οπο. Ουργ. εἰ Υπ.) ΟΥ. η Μι, 
4 οΟὰᾱ. παραδώσωσυ. 11. 115. 190. αἱ. 

8. Εὰ. ΟµἱΡ. ΟΥ». είῖαπι Ἱη Μί. 9 
«044. παραδῶσιν. Β 1 1. παραδίδωσιν. 

Ἐ. Μι. Υ. ο. Εὰ. παραδδωσουσιν. 5]ο 

Μι. Β. (6) λαλήσετε. 44. ἹἼ κκ 

89, Μι. α. ᾱ. αἱ. 11. Ο5ίς. ΟΝµ1Α. η 
ΜΙ. 4 εοἀά. (8651. 11. 40. 59. 

ϱ90” 90206. Ἑν. 9. Ατπι, σαπί. Βογίαος. 

παν] Οµἶδ. ΟἨΥΥ9, ἵπ Μί. σ. ΟΥΓ. 
ΤΠοορΏγ]. ΟΥΡ. «οπια]. (παβοί {ο.) 
ΟΡ. πρ. | λαλήσετε] λαλήσητε, Β.]1. 

Ο2 παραδώσουσν. 

108. 194. 151. α1. δ. Μι. ΒΗΥ. α]. 6. 

Ἐά. (5) ἐκ σΏς πόλεως σαύτης. ὃ. 

59. 191. Ἐν. 15. Ἱίοπι Μ{. 11. Οτὶρ. 
8επο]. Ρείτ. αἰεχ. ΟἨΓγς, (4) -- 
1. 1ο. 2ο. ο. 16. 118. 1.4. 209. 

Ο5ϊΐς. εοπιε]. -ἰ- ἑτέραν κῶν ἓν σῃ 

ἑτέρα διώκωσι, πάλιν φεύγετε εἰς σὴν 

ἄλλην. Οτὶᾳ. αΏῃῖ. -- ἄλλην: ἐὰν δὲ ἐν 
σῇ ἄλλη διώκουσι ὑμῶς, φεύγεσε εἰς σὴν 

ἄλλην, Ὦ. (5:. β.) -- ἄλλην κἂν ἐκ 

σαύτης ἐκδιώξρυσιν (διώκωσιν. Μί. ᾳ.) 

ὑμῶς, φεύγετε εἰς σὴν ἑσέραν. α.. Μι. α. 

Τίεπι Αγπις δαχ. Π. (οχο. Ργὶχ. «010. 

εἰ {οτ.) Υυ]ρ. πε. αρ. ἵως. Ῥγιςδ. 

Αίμαπ. Ρῖ9, Τπεοδοτεί. Τενέ. αἱ ν]- 

ἀείατ. Άπς. Αποτ. Ηϊαγ. ον. 

(1) ἑτέραν. Β, 998. Οτἱς. ΟΗΥΥς. ἵπ ΜΕ. 

4 «ο, 



48 «ΕΥ ΑΤΙΤΕΛΙΟΝ τ 

κ 

3 ΔΝ ο, ο] 2/ « ϱὶ ο. 5 / 

{σραήλ, έως ἂν ἔλύη ὁ υἱος του ἀνθρώπου. 

ΑΡ. Χ. 

- γὰρ λέγω ὑμῶν, ου μὴ τελέσητε τὰς πόλεις σοῦ 

Οὐκ ἔστι 94 

µαθητῆς ὑπερ σον διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπερ σον 
4 6 ”- 

λυβΙΟΝ ουτου. ᾿Αρκετὸν τῷ µαθητῇ, ίνα γένηται ὡς 95 
9 ὤν 4 ο” Ν « ”” ιά 9 / 1 .ωά 

ο διδάσκαλος αυτου, καί ο δοῦλος ὡς ο Άυριος αυτου. 
ει] ἁ / λ. ΛΑ / 

εἰ σὸν οἰκοδεσπότην { [βεελζεδουλ Ἡ ἐπάλισω, πόσῳ 

μάλλον τοὺς ει ὦ Αλ αὐά 
Ω2οίισους 

Ε] ” 

αυτου 5 
η 2 / ͵ ο )δὺ η. 5 ὴν ὦ, εἰ ι) 

σε ουὐσους [Γ ουσοεν 766 εστι ελα υμ/Ε)ΟΝ ο ους 

5 / ὰ κ 4) ι) 4 ““ 

ἀποκαλυφθήσεται, καὶ Άρυπτον», ο ου γνωσθήσεται. 
εἰ / αν αμ. / / 2 ” / λα | 

ο . πάν εν τῇ σκοτίῳ, είπατε ἐν τῷ Φωτί. καὶ ο 27 

Καὶ 98 

ἀπὸ σῶν 4 ἁποχσενόνσων” σὸ σώμα, σὴν δ Ψυ- 

εἰς σο οὓς ἀκούετε, χηρύξωτε ε ἐπὶ τῶν νὰ 

μὴ Ρ Φφοθεῖσθε”' 

. λ 
λ41ν 43 δυναμένων 

σὸν δυνάµιενον καὶ 
εξ) “Υ“ 

εε)νή. 

” 

π ϱχάλεσαν. 
ϱ) / 

4 ρᾳαοχτεινοντώ). 

ἀποκτεῖναι" 

Δ νΝ// ” { 

ὈΨψυχῆν καὶ σώμα ἀπολέσαι 

η 
0Ν2 οἰκειακοὺς. 

“.. φοδήθητε δὲ μᾶλλον 
3 

ἴ εν 

Οὐχ) δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ 99 

Ρ Φοθηθητε. 

(9) -- Ὀ. δἵ. 64. 91. 121. 15τ. 

1580. 0. Ἑν. 95. Μι. 23» Αστ. 

Ῥοτες. Οορί. ΔΙ. Αιπι. β]ὰν. 9. ὃ. 
Ραχ. 1. γιυς. (1) βεελζεθοὺδ. 

(δέ. β.Ίερε α.) Ἐὰά. Βυντ. Ῥετε. Ρ. εί 
Ίη5. δαχ. Ὑυ]ς. Εογ. σοἱϱ. 5επι. 2. 

φαΐ. ΟΥρτ. Η]εγ. Αιρ. βεελζεροῦν. Μι. 
η. Εεἰσεῦιιά, ππι, (αι) ΒΟΕΕα 
κΜΣ. 10.11.98. 98. ΤΤ. 108. 191. 
15133 α]. 90. Μι. Υ. ἆ. αἱ. 4. Εὰ. 
Έτ. ΑΙ, ΟΥν. ΤΠΕοΟΡΙΙΥΙ. πῃς. ἔπε- 
χαλέσαντο. 69. ΟἨΥΥς. ἵπ Μί. 9 ερἀἀ. 

ἀπεκάλεσαν: 1051 Ἐν. 2. α1. 22. Μι. 

Κ. 1. πι. Ῥρ. Ἐάι ΟΗ1Υ8. (είῖαπι ἵη 

Μι. 1.) Τπουοστεί. ΤΠεορΙΥΙ, εᾱ. 
ἐκαλέσωνσο. ἵ,, καλοῦσι. 1) (5ι. ϱβ.) 

εαπί. ΄ -() Ῥ. αἲἲ απ] ΟΗΥΥΝ. 

Τπεοἆοτεί. 6 ο(ἶαια ν». ὅθ. : (0) οὐ- 

δὲν κρυπτὸν, ὃ οὐ φανερωθήσεται, οὐδὲ (κα} 

οὐδὲν ΟΤὶς.) κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ὦπο- 

καλυφέήσεσαι. ΟἸεπι, Οἱ. (ϱ) ΒΟ 

ἘΕΚΙΙΜ. ΤΙ. 61. 106.108. 110. 194. 
101. 918 (οαπι Ἰ6. Ττ. 919.) Εν. 9. 
31.51. Μί.Ύ.α. ς. αἱ. δ. Ἐά. δα α5ΐη. 

Ώρητ, Ἐπε. ΟΥΓ. Τ]εοάστεί. φοξησθε. 

11. 14. 89. 119. 1981. 984. Μι 1. η, 
16. (ᾳ) ΕΕΟΚΙΔ. (δι. σ.) αἳ. τη. 
Μί. Υ. αἱ. 16. Ἐά. ΟΥΡ, ΟΠτγε. 
(οίΐαπι ἱπ ΜΕ. 6 οοἆἆ.) ΤΠεοάοτείέ. 
ΤΠοΘοΟΡΙΙΥΙ. ἀποκτεννύντων ΟἨΏ. αἱ. 11. 
Μι. {.α. (5) σφάξαι. 3 Ἅᾖ{(8) τὴν 
ψυχὴν καὶ τὸ ΕΕΚΜΕ. 198. Τ9. ἵη πι. 

194. αἱ. οτ. Μί. Ν. ρ. ἵῃ ππατς. α]. 4. 

Ἐά. ΤΠπεορΗγΙ. | Βεο. ΒΕΤ,  Οἶοπι. 
Ον. (8 εἰς γίναν, Ὁ. Τι. γρ. 
Ῥαι, να 

Μὴ οὖν Φοίη- 96 

4 



- 

30 πατρὸς ὑμῶν 7. 

-ϱ«“ .) Γ 

34 σου εν ουβανοίς. 

απ. / 

99 οὐκ ἐστι µου ὀξιος. 

ςΑΡ. Χ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 4δ 
ο 5 4 ἄνη ι] ' ο” τι Αν ικά λ « ομδ. 4 χ ” 

εν εξ αυτων ου πεσειταί τ- επ στήν μΜή, αγευ στου 

9] πᾶσαι Ζ ἠριθμημέναι εἰσί.. 

Ὑμών δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κπεφαλῆς 

Μὴ οὖν ἃ οο φοξηβητε"΄ 

90 ν πολλών στρουθίων διωφέρετε ὑμεῖς.] |} ἨΠᾶς οὖν ὅστις 
ολ / λ κά ΠΡ οἱ θ ο ἁμβοῶπωνς δολ ροή 

οολογΊσει εν εωιοι εμ/προσνεν τῶν ανύβωπῶν» Ο/Ολογήσω 
᾿ Δ αὖ .) ω// ο ϐ - / . ο) .] 9 

καγω εν ουντω έπος εν στου πατρος 4ου σου εν ουρωα- 

θ9γοῖς, Όστις ὃ ἂν ἀρνήσηταί ωε έμπροσθεν σῶν ἀνθρώ- 
ε] / : σι ος , έ.., ως / 

σῶν» αρνήσομ-ὀοι αυτον Ωγῶ έμπροσθεν σου πατρος (ου 

44 {ὴ νοµίσητε ὁτι ἦλθον βαλεῖν εἰρή- 

νήν ἐπὶ τὴν γῆν οὐκ ἤλθον (9αλεῖν εἐρήνην, ἀλλὰ μάγαι- 

9δὅρων. Ἠλθο γὰρ διχάσαι " ὤνθρωπον κατὰ τοῦ πα- 
Ν ε ”ω Ν / δν α Ν ε π 

σρος αυτου» καΐ ὀυγατερα ατα τῆς µητρος αυτης, χα 

96 νύµφην κατὼ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς" 
ν. ς ολ λ 2 ωά 

2 θρώπου. οἱ οχιαλοί αυτου. 

Καὶ εχθροὶ τοῦ ἂν- 

[ΓΟ φιλῶν πατέροι Ἰ µη- 
/ ο Χ 3 ἃς ] / “ο . { Ν . ” ϱἳ ή 

τερα υπερ εμε» ουκ εστι ου αξιος Άαίο Φιλων υἱον Ἰ 
| Ν / / . 

96 νυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ εστι µου οὄξιο. Καὶ ὃς οὗ 
’ λ. .Ν ε ή ο. ρω ὸ / 

λαμιθάνει τον στωυρον αυτου» Λα ἀλκολ.ουθει οπίσω ῥ ου 
4 κ λ ω 

9) ευρων την ψυχήν αὐτοῦ, ἆπο- 

ἃ Ον) φοθεῖσθε. 

(4) ΞΞ1,. Βατροτ. 1. Ο5ὶς. ἵπ οβίοπα 
ἵπ Ῥε, Νοναίίαπ, ΟΡ. ἵπρ. | ἐπὶ 

σης γής. 111. Ἐν. 4. 19. 96. Μι. ἔ, 

Βε]ιο]ίοι Ογ]ρεηῖς ἵπ Μέ. 6. εἰς σὴν 

γῶν Οτῖσ. θεια]. (5επια! μί τες.) | εἰς 
σὺν παγίδα. Οτῖσ. στ. ααἰπαιιίες οί Ιω. 
βοπηε]. 0Ἰοππστί. Ποπα1]. Ο1ΥΥ5. (οέίαπι 
Ἱπ Μ{. 6 εοἆᾱ.) σαν. (κ) -ἕ σε 

βευλης. Οτὶςδ. 5οπιαὶ (Φοχίος οπεῖί- 

εἰ.) Οορί. Αυγ. Ῥετε. Ρ. (οίἩ. Τ. 

(εχο. οαπέ. Εογ.) Τοτί. Ίτεπ. ΟΥΡ). 
Νοναίίαπ. ΑΙ Ίαε, (5) -ἕ τοῦ ἓν 
οὐρανοῖ;. 59, αἱ. 19. Μι. 1. ᾳ. αἱ. 4. 
Οορίέ. νετοη. «ΟΡ, οἶαγ. ρειπι. 1. 

9, Οτίς. αιαίεὈ. (αἰϊαποίῖος οπα]ί- 

ἐε) Αίἄῑ, ΟΥτ. 98.ρθ. ΟΥΓ. ΠΘΕΓΟ5. 

ΟΗ5γ8. (είῖαπι ἵπ Με: ὅ εοἆἆ.) Αί- 
ποῦ. (2) ἠρίθμηντω. ΙΤ. Ἐν. 4. 

18. 86. Μι.5.  (α) ΒΡΙΜ.Ι. 19. 
118. 15τ. Οτἷς, 0ΥΥ. (ϐ) πολλῳ, 10. 
80. 148. 161.198. Μί. κ. Ρ" Χ ᾳ.νε- 

τρῃ. Ρ6ΙΠΙ. 1. οο]Ὀ. εἶατ. (α)- ΙΤ 
αὐτὸν. Ὁ ΣΤ. (4) καγὼ αὐτον. Ώ, 1. 

98. Εν. 94. αἱ]. 8. ΜΙ. ἆ, αἰ. 9. Οτὶ,. 
ίογ. ΟἨΓΥς. (οίἶαπι ἵπ Μι. ὅ εοὰἀ.) 
ΟΥτ. Τπεοᾶστεί, (44) Υς. 84. 95. 96. 
-- Ἐναηρε]δίατία ρ]οίαφας. (ε) υἱὸν. 
Γ. 49. 114 Τί. (οχο. ΡΕὶχ. Ευγ) 
Ἠϊ]ατ, ΟΡ. ἵπιρ. (ποπ Τογί, Ίτοι, 
Ηεγ.) (8 -- ΒΧ0. ΙΤ. Μι. µη. . 

51. Ρ. Π15. 8Η, 



46 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΡ, Χ. ΧΙ. 

/ ... . κ. δ΄ / Ν ΝΔ ε εν αι. / 

λεσει αυτήν καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχήν αυτου ενεκεν 
3 ” Ε αᾷ /“ ο ο 

έρρου, 5 ευρησει αυτην. 'Ο δεχόμενος ὑμᾶς, έὲ δε- 40 
Γ ς Μα κ) .ὸ / / λ ] / Φ 

χετοα αι 0 έἔμε έχοΜΕΝΟς δέχεται σον αποστείλαντα 

4ε. αρ) δεχόμενος προφήσην εἰς ὄνομα προφήτου, μι-4ϊ 

σθὸν προφήτου λήψεται καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς 

ὄνομα διλαίου, µισθον δικαίου λήψεται. 
/ ϱ/ ”.. Ἡ  {/ 

ιό εο των (ήθων 

ια. Ὁ . 

Κα) ὃς ἐὰν 49 
/ / Ἡ / 

σουτων παςηες φυκρώ. 

μόνον ες ὄνομιου λα βητας, ἁμῆν λέγω ὑμῖν ου ) μὴ 
! } ἀπολέση σὸν μμσθὸν. αὐτοῦ. 

Καὺὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ἰησοὺς διωτάσσων τοῖς 1 

πι ῥώδεκω μαθηταῖς αὑτοῦ, µετεξη ἐκεῖθεν, τοῦ. ὃι- 
/ ωἳ / 5 ρω / ) ” 

δάσκει καὶ αήρυσσειν εν ταῖς πὀλεσιν αὐτών.] 
[ο δὶ ο ] / ν ολ ο” ὃ / κ ο 

ε (ωοννής αλουσας εν τω ἐσμωτηειῳ τα εγω 

” ὨὩ ον // / ο δύ /“/“ ο” ” ε ” 

σου " χριστου. πέμψωας ὁ οο δύο τὼν μαθητών αὐτοῦ, 
τν) ” Χ.. / ἊἎ ἄδαι Χρον ᾿ 
Έμπεν αὐτῷ: σὺ εἰ ὁ ἐρχόμενος, ἤ ἕτερον προσδοκώμεν ; 5 

: ο) λ ο ” ιο . ” / ο. 

Και ἀποκριθεὶς ο {ησους εἶπεν αυτοῖς' πορευθεντες απαγ- 4 
/. 8 ῇ Λ / Ν / πα χ ναό 

γΕίλατε ἰωάννη, ἅ ἀκούετε καὶ [Αλέπετε. ᾿Τυφλοὶ ἆνα- ὅ 

Ελέπουσι Σκοὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται 

οσο 1. 

118. (επι. (5) οὗτος σώσει, 38. 
βεπιε]. [ --- ἵπ υἰίαπι «ίεγπαπι, 6]αΓ. 

βετπι, 2. Ρατ. Ίαἱ. (11) ἐλαχίσσων. 

Ὦ (6ἱ. β.) 8Ιαν. 9. νυῖς. Τί. ΟΥΡ. 
Ἠ]]ατ. Δυς. ΟΡ. ἱπρ. Ὑα]ετίαη. τῶν 
μικρῶν πούτων πῶν ἔλαχίστων. 151. 

(ϐ) ψυχροῦν. 33. 614 108. Μι. κ. ψ. 
11. |. --- ὕδατος Ὦ. Οορί. Απ. οι, 

Β]αν. Τί. γυ]ο. Οτὶσ. βεμο]ῖοἨ ἵπ Με, 
α.ο. (16) 5 } (δι. β.) 6. 62. 59, 

Οορί. οί. οαπέ. Ξομο]ία ἵπ Μί.α. 

4.9. [ Βεαπεπ(ῖοας Ἱαπρυπέ 119. 151. 
224. αλὶ, Ατπι. β]αν. (1) ἀπόλησαι 

ὁ µισθὸ,. Ὦ. Απγ. Ῥογθ». {ΠΏίΠ, ομηΐ, 

νΟΤΟΠ.ΥΟΤΟ.σεΓΠΙ. 1. εοἳϱ. εαν. Ουρτ" 
Απρ. θεπιε]. Ὑα]οτίαπ. (πι) «1.99, 
28. Μί.τ. Ἅᾖ(Π) ἰπσοῦ. Ὦ. 61. Ἐν. 96. 
αἱ. 9. Μι. Εἔ, 18. Αι. εαπί. ΟΥἷς. 

Ο0Ἠτγς. ἵπ Με. 6 οοἁᾱ, [[ αὐτοῦ. Ἀγτ. 
Ρ.ἵηπ. (ο) ΒΟΡΡ. 98. 194. 8υυ, 
αίτ. (Φεά Ρ. ἵη πι. Ἰαθεί δύο) Ατπη, 
(οίμ. οαηέ. πέμψας σοὺς μαθητὰς, 

Ῥευς. Ρ. νοτοη. νοτο, ὈΕὶχ. 019. εἶας. 

Ρ]α]. ο. Ματς, Ἡ Πατ. σ1ν. δύο. οοτ), 
δογπι. ΟΓῖ5. (9) Ξ Ρ. 8.εαπί. 
Ταπι Ίος, (πάπα λεπροὶ καθαρίζονται Ἕ- 
Ορ. ἵπρ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 47 

Ἆ μΧ ιο ᾳ Τ 3 / // λ Ἆ 

Ἀαὶ χωφοί ἀκούουσι, Ἱ" νεκροι ἐγείρονται Ἀάὶ πτωχοὶ 
Ἱ 

Καὶ μακάριός ἐστι, ὃς ἐὼν . 
΄ Δ ΄ 5/ 

Γούτων δὲ πορευομένων, ἤρζατο 

6ΑΡ. ΧΙ. 

3 [ω 

6 ευαγγελίζονται’ 

. πσκανδαλισθη ἐν ἐμοί. 
1 δια ”” / ρω 2/ κ νά Ρ.ὰ / 3 

ο (ήσους λεγειμ τοῖς οχλοις περὶ ἰωάννου" τί εζήλθετε εἰς 
ΔΝ 1/ / κ. ο να κυυ / 

την ερηµο Φεάσασθαι; κἄλαμον ὑπο ἀνέμου σαλευόµε- 
ο” / ” 

8νο Αλλὰ τί ἐζήλύθετε ἰδεῖν; ὤνθρωπον ἐν µαλακοῖς 
ς ς / απ. / ) λ « Ν κ ” 

ἑωωτίοις ἠμφιεσμενον: 1δου, οἱ τὰ μµαλακὼ φοροῦν- 
.) π] / ω, / ε) 

Οσες εν τοῖς οἶκχοις τῶν ἵ οὐ (βασιλέων εἰσίν. ᾽Αλλὼ 
΄ πα / ρ» 

σέ ἐξζήλθετε ἰδεῖν; προφήσην; ναὶ, λέγω ὑμῶ, καὶ 
/ Φ ο / .͵ Ν ϱ” / 

10 περισσότερον προφήτου. Όὐτος γάρ ἐστι περί οὗ γέγρα- 
Ν 2 '.- / λ 2/ / κ) / 

πται' ἰδου, εγω αποστελλὠωτον ἄγγελον ου προ προσω- 
ϊ . εν / / / 

που σου, ὃς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου ἐωπροσθέν σου. 
μ] η] ΔΝ / δν ] 2 / 9 ρώ ΞΨ 

11 Αμην λεγω υμ0» οὐκ έγΊγερτοί εν γ2ννητοις γυναίων 
ἀ 7” δ ως κ ϱ δὲ / 2 μ] 

μείζων ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ' ὁ δὲ μικρότερος”. εν τῇ 
., ., - ,, εν -” 0 ΝΔ 

19 (ασιλεία τῶν οὐροινῶν, μείζων αὕτου ἐστι. ᾿Απὸ δὲ 
αν θνς, ια ο. 5 . ” 6ϐ 5. ς / 
των Ίμιερων (ῶαννου του (Δαπτιστοῦ έως αρτι Ἰ (βασιλεία 

οἵ ο ” / ΡΣ τς ν ος Ἰμ. 

τῶν ουρανών ιάζεται, καὶ (θιαστα) ἁρπάζουσῳ αὐτήν, 
μ , ν ε ) κ τας ο ος Δρ, 

19 ΤΤαντες γαβ οἱ προφηται Λαί 0 νομος” ες ἑὠαγνου "προ- 
) / / / 5 / 14 εφήτευσαν. Καὶ εἰ έλετε Υδεξασθαι, αὐτός ἐστι 

, / / α.” / 

15 ἠλίως ὁ μμέλλων ἐρχεσθαι. Ὁ έχων ὦτα ἀκούεω, ἆκου- 
/ α Ν 5 / Χ Ν / ς / 3 .π 

16 έσω. ] [Τι δε ὁμοιώσω τν γενεὰν ταύτην: ὁμοίω ἐστὶ 

ἴ Οἱ βασιλείων. 

με ης 

(α) -- καὶ. ὮΡ. 1. 19. Αντ. αἱν. Απ 

Οοἵα, οππί. νεΓοή. νετο, σετ. ]. Του. 
» ΟἨσγς. (οίῖαπι ἵπ Μίέ. 9 εοἆἆ.) Βας!], 

βο]. (9) Ξ Ο5ἰς. «επαε], ΟΡ. ἵπιρ, 
Απο ἆο ΡΓοπιῖβ. νεκροὶ. ἀνίσπανσαι, 

ΟΙεπι, Οτἰρ. δεπιε]. | Ῥορέ εὐαγγελί- 
ζουσαι ροηιιπέ 13. 194. Ἱέεπι Με. 18. 

(ϐ) 58 ΒΡ. Μι. Β. Π. (οχς, νετοη. 

ο υεὶχ. οἷας, ϱ.) Υαἱς. Τενί. Ματ, 

ἨΠ]ετ. Λις. ΟΡ. Ἱπρ. (8) βασιλείων 

νε] βασιλειών. ἘΕ(δ. Ἑν. 1. 9. 96. 

αἱ. ὅ»δ. Μι. ΒΗΥ. 19. οἱ. 11. Οσγς. 
ἵη Μί. ὅ εοαᾱ. (α) -- οτορλεία. 

πετοῃ. σετπα. 1. εοο]ῦ. εἰατ. Ἠ[εν, 

(α) οἱ Ὦ. (7) δέξασέε. Μι. ΒΗ. 
ο. 9ὺτ. 0115, απ Μι. ὃ οοἆᾱ, «οἶγθν 

νετορ. νές. οἷ0ἳ, δεξια, . αμάίνε, 

οο)ὺ. 
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Ζ . αἂ 3 ς. από θ { ”/ παιδι” ἐν ἀγοραῖς παθηµενοις, 

σΑΡ, ΧΙ. 

ωμά ἵ ποις προσφωνουσί 
αμ 4 ” / /”/ κα ών ον 

σοῖς εταΐροις αὐτῶν, Καὶ λέγουσν" ηὐλήσαμεν υμῇ, 17 
Ν 5 2 / πα , ο εν αλ αἩ κ... 

καὶ οὐκ ὠρχήσασθε' ἐθρηνήσαμεν "υμήῦ, καὶ οὐκ ἐκό- 
ιο 3 2 κ / / 

ψασθε. ᾿ΗΠλθε ἆ γὰρ’ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων µήτεπήων' 18 
/ ως Ν ” 

μαὶ λέγουσε Ὁ δαιμόνιο εχει.  Ἡλθεν ὁ υἷος του ἀν- 19 
/ 2 / λ 4 ελ / 0 λ 3/΄ 

θρώπου ἐσθίων καὶ πῴων' καὶ λέγουσω ἰδοῦ, ἄνθρωπος 
/ κν 2 / ” / κας .» 

Φαγος καὶ οοποτής, τελωνων ῴμλος καὶ οαμµαρτωλων. 
ο μα. 2 {.. αἲ / 

κ ἐσῶν ὄσέμνων αὐτῆς. Τότε 90 
/ Ν 

καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ὦπο 
/ λ / 2 ον 3 / 5 

[ήρξωτο 3 ὀνειδέζειν τὼς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ 
ρω /’ 3 ”” “/ 3 ώ 1 / 91 

πλεῖστωι δυνάμεις αὐτοῦ, οτί οὗ μετειόησω.] Οὐαί 

σοι ἶ χοραζὸν, οὐαί σοι ἕ οὉ [βηήσαιδάν" ὅτι εἰ ἐν τύρῳ 

ώ πωιδαρίοις. 

η -” ’ ” / 

Ο2 ἃ προσφωνοῦντα σοῖς ἑτέροις---- αὐτῶν: λέγουσιν. 

4 καθηµένοις ἓν ὦγορᾷ. 

Ἐ ο βηἠσαῖδὰ. 

(2) 800 (δι. σ.) ΕΟΚΙ.. 1. 19. 
11. 94. 98. 194. 151. 218 αρ. Βϊτεῃ. 
αἱ. 119. Μι. γΥ. ο. ἆ. α]. 19. Εά. Ο]επι. 
ΟΠ075. (είῖαπι ἵηπ Μί. ὅ «οὐ ἆ.) ΤΠεο- 
ΡΙΥΙ. {(α) ἀγοραῖς] ἆγορᾷ. ΟΡ. 1Τ. 

94.ΠΤ. 108. 191. αἰ. 49. Μι. α. ἆᾱ. αἱ. 
9, Ῥετε». αοίἩ. Βαν. 9. 9. Τί. γυῖς. 

Ἐπίλγπ. ΤπεορΏγ]. Ὀάπισαποα Ἱπη- 
σὶί 1. [ Ῥορί καθηµένοις ροπαπί Ρ0 

ΡΙ.. ὅδ. 106. 115. 111. 194. 151. 
ἓν. 9ο. μι, ο: ε, , απ. τας, Ἡ, 
ΟΜΗΥ8. (εέίαπα η Με. 6 εοάᾱ.) Τ/σο- 
ρΗγΙ. (9) ἃ (Ξ-ὰ. Ὦ) προσφωνοῦντα 

σοῖρ ἑτέροις (αὐτῶν. 18. 111. 194. Ἐν. 
36. Μι. Ε.) λέγονσ». Β0Ρ. 1. 18. 117. 

194. Ἐν. 18. 19. 90. Μί. Ε. Οορέ. ΦΥ. 
Ρ. ἵπ πι. υἱς, οαΗ{. οογὺ. {ου, ϱεγιῃ, 
9. σαί. [[ καὶ λέγουσῳ, οπι]βεῖς ος(ογῖς. 
Οἶεπι. 0175. ἵα Μί. 6 οοᾱ. || καὶ 

ργίας Ξ Αγπη. [ ἑσαίροις] ἑτέροιε. Β 0 

ΕΕΚΙ. 1. 19. 11. 98. 194.918 αρ. 
ΒίτοΠ. 996. Ἑν. 96. αἰ. 96. Μι. Ε. Ι. 
α. εἰ. 4. Βεποίίοη ἵπ οοά. 41. οί ἵπ 

Μί.α. ἆ. ϱ. Οορί. οί], αἰίν, ος Π{. 

αἲἰ Ἠιυΐέεεπι, Υετς. νεΓοΠ. ο]. ϱοΓ1Η, 

1. αἆ αἰεγιέγηπι, Ὠτὶκ. οοσφιαἰδας. 

γι]ς. εοΥΡ. ἔοτ, (ο)Ξξ ΒΟΡ.Ι. Μι. 
ο. τ, Οορί. Β]αν. 9. (ποηῦ αἲ) γιὶς. 

εαπί. «ΟΓΡ. σοΓπα. 1.9. Ἐτϊχ. {ογ. οο1ς. 
ΟἹεπι. (4) πρὸς ὑμᾶς. ἴ,. || -ἰ- πρὸς 

ὑμῶρ. 19. 194. αἱ. 8. Με, Ε. 8ντ. ρ. ἵπ 

οοἆ. ΠΙά]ο]. (6) απνεῦμα ἐστι. 9. 

(8) -- πάντων. 18. 194. Ῥο5ί αὐτῆς 
αζἁνηί Ἐν. 15. Μέτα. ἍἘ{(Β) ἔργων. 

Ῥ. 124. Εναησε]ία απ ἆαπι αρ. Ἠ[οτ. 
8Υ5. π{γ, (5ο ρ. η πα. οοἀ]οῖς Λεκοπῃ. 

2. ἨαὈεί σέκνων) Ῥοίς. ῥ. 6ί πι». Οορί. 

ΔΙ, σέκνων. Ἡ. γιΐς. Οτἱρ. αΠ. | 
καὶ ἐδικαιώθη εηιιο αὐτῆς Ξ- νετοη. 
(11) --- ὁ ἰησοῦς, ΟΚ... 1.19. 108. 194. 

8]. 94. εί Ἐναηρε]ρίατία. ΜΙ, Ἱς, 1. ρ. 

8]. 6. Θγγ. υγ. Ῥοτε. Ρ. Ἐίῃ, σοτπη. 

1. 01515. (είίαπι ἵπ Μί,. 6 οοἀᾱ. εεἀ 

αηίε ἤρξατο.) Ἠ]ουν. (4) χώρα ζὶν, - 
191. 145. 199. 983. Μι. 10. Οτίς. 
χωραζὶν 8. χωραζεὶν. ΑΙ. Ἐὰ. ορα- 
ζάνν Ὦ. (χοραζάϊνω. 8έ. β. οο]Ἡ. ἄαι- 
ἀεπί.) Τί. γιὴς. ΑΙ αλίον. (κ) 
ΚΙ.. 1. 98. 151. αἰ. 65. Μι. Ῥ.α. κ, 
αἰ, τν 1, 8. αἲς, Απε, Ῥοπκὸ, Οορέ, 
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λ ο” 4 κά ο / ε Να ὁ πρ ο πρ 
λα σιδῶνι ΕεΦενοντο αί δυνάµεεις οι 22ο ε)αί Ξν υμ) 

Πλὴν 
/ Βου ώς Ν ” η ῤ 2/ 2 ς / 

| ..” υεν) μαι λὰ που σιδῶνι υΥΕΛΤΟΤΕΡΟΝ εστοι εν Ίραερου 

[ὀ κρίσεως» ὴ ὑμῆν. 

6ΑΡ. ΧΙ. 

"20 πάλαι ἂν ἓν σάκχῳ καὶ σποδῷ Ἰ μετενόησαν. 

καὶ σὺ κουπερναοὺμ., τη ο ᾖ ἕως του 

οὐρανοῦ ὑψωθώσα, ἕ ἕως, ὧδου ακοταθιδασθήση" Ἴ 

ἐν λάρθη ὀγάνοντο αἱ νο οἱ γενόμναι ἐν σον 

ση ἔ εινα ἂν μέχει σῆς σήμ, .. 

ον, μήν ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳῳ κβίσεως» Ἶ 

95 σοί.. 

ο ν] 

οτι εί 

Πλὲν λέγω 5 ὑμν οτι 

ν . / .ω ”. 5» Ν δι 4 ” ιο . 

Ἐν εκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεις ο {σους εἶπεν 
ωά / Μι ” 2 -” Ν ” 

ἐξομολογουμιαί σος πῶτεβρ; Άυρίε του ουβανου αι τῆς 
” μα α ο ιά 4, Αι ως λ . λ 

Ἴς, οτι ἀπέχρυψας ταῦτω ἀπὸ σοφών καὶ συνετὠν, χ008 
παν πας ο πα ανν σπορ λ.. ᾿ / αν. ὁωκ--. ῥς 
96 ἀπεκάλυψας αυτα νήπ]ιοίς. 

“97 ἐγένετο εὐδολίω ἔμπροσύεν σου.] [Πάντα οι παρεδόθη 
ε Ν . / Ν . Ν 3 / ΔΝ ον ) 

υΌ7ο του ποτρος μου) πΛαί οὐδεὶς ἐἔπέγιλῶσᾖλεί σου 0/0)9 Εέ 

Ν ε ο) α/ / 

Ναί, ο πατήρ, οτι ούτως 

κ. Κ / » Ἀλ λ / 9 / 9 Ἂς 6 

| ον. ο ποτηρ᾽ οὐδὲ σον πωρώκ μὴ σις ἐπιγώσκει εἰ η ο 

35 υἱὸς, κου ᾧ έν α(θούληται ὁ 0 υιὸς ἀποκαλύ γαι. Δευτε 

πρός ο πάντες οἱ μας καὶ ο... ένοι» κό, 

90 ἀνοπαύσω ὑμᾶς. ὌΑρατε σον ζυγόν 4ου ἐ ὑμᾶς, καὶ 
μμ μοσἽ 

τη “' ”- ” 

092 ᾖ ἕως ποῦ οὐρανοῦ ὀψώέης, ἕωδ. 

ΑΝ. Τί. Ὑυ]ς. Οµ]σ. Βαν]. Ὑἱείου. 
απί, ΟΗΓΥ5. (οίῖαπα ἵπ Μί. 5 οσο.) 
Ἐυίμγπι. ΤΠΘΟΡΙΥΙ. (1) -- καθή- 

µεναι 8. καθήµενο. Ο. 1. 95. αἱ. 9]. 

Μι. Ε. α. 2 ἵπ πιατς, 8ΥΓ. Ρ. ΒΗΧ. 
Ο5ἱΡ. Βα5. ἀαπά. (απ) ΕΕΟΡ. 10. 
18.19. 108. 996. αἱ. 9ο. Μι. Ρ. ο. Ις. 
Ῥ. Οορί. αρ. Ῥεης. 01119. α]ϊουβί. 
αι εδφιε.. . εχαίαία εδ, Φε. .. 

ἀεδοεπάςδν οἶἷαγ. Ὀσίχ. Α]ίογαπι οχοπι- 

Ρίαγ Αρ. Ἠϊοτ. |. μὴ ἕως οὐρωνοῦ ὕψω- 

βήσηι ἕωε. ΒΟΡΧ (8ἱ. ϱ.) 1. 49. 
Οορί. Αῑῑῑῑ. Ῥετς. νν, ππιφιῖά τιοφμο 
.{. οχαἰίαδεγίὮ 1ίδᾳιε. Ὑ αἱς. εοτΏ. 
{οτ. Ίτει. πιπιφιῖά ἄεφιο ... εδαῖ- 

ἀαὐεγὶ 2 εί οἱ επαἰίαία Γενί, εδφς. 
«οἱ. πιιφι αδφιε. . εν αἰ(αυενί( ο ᾷ 

οἱ ι1δφιίε« .. ἀεδοεπάεδ. σοῖπα. 9, || μὴ 
ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήση : Ἰ ἕως. Ὦ Χ πε 14- 

οµε . .. ελαἰἰαυεγῖο, (εκ αἰέαθεγίς.) αιμέ 

8416 ο. « ἀεδεεπάεδ, επί. πιπιφιιά 

μθᾳμε  ν . εναἰαδεντὶςᾶ αιί δφιο. 
ΥΟΤΟΠ. νΕΓΟ. || μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ, 
ἆλλ' ἕως. Αιπι. | ἡ ἕως ποῦ οὐρανοῦ 

ὑψωθήσει, ἤ ἕως ὥδου καταξιθασθήσει, Ἱ,. 
[| ἐὰν ἕως φοῦ οὐρωνοῦ ὑψώθης, ἕως. Ρα]. 

ἀο ἐλπίέ, (1) καταθάση. ΒΕ (8ἱ, 

ϱ.) ἀεοοεπάσε, Ὑπς. Τε. (ο) σ,. 

918. (οσα Ττ. 199. 919. 925.) Ἀν. 
υίγ, (ϱ) ὑμῖν. Ὦ. (8ι. β,) 6ορι, 

Άγπι, Τί. (οχο. Ὀτίκ. {ου.) Ίτοῃ. 
(α) ὁ υἱὸς ἀποκαλύψῃ. (σπα, 9οχί68. 

ΟΥΡ. αυαίεῦ. τε. δοπαε], Γετέ, 

Έ 



0 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  Όβρ.χι.χ]ς 

μάθετε ὧπ᾽ ἐμοῦ: ὅτι " πρῴός εἶμι καὶ ταπεινὸς τη 

καρδίῳ" καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσω ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 
κ τ γὰρ ζυγός ου γρηστὸς, καὶ τὸ φορτίου μου έλα- 90 

ᾷρόν ἐστυ.] | 

[Ἐν ἐκείνω τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοὺς τοῖς σάδξασι 1 
διὰ σὼν σπορίµων' οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασων, κιν 

Οἱ δὲ φαρι- 3 
ο» ΣΧ / ο’ ] -”. λ 6 φ ” 

σαιοί ἰδόντες, ειπον ουτω ἶδου, οί µαθηταί σου ποιουσι) 

”/ :ώά' / ο / 

ἤρξαντο τίλλειν Ἱστάγυας καὶ ἐσθίεμ. 

εἰ ] / ; - ] ε Ν α. ] , 

ὃ ουν ἔξεστι ποιεῖν ἐν σωβεάτῳ. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' 8 
) 9 / αν, / ὃ 6] α ιν) ο. ε Ν α 

ου» ἀἂνεγνωτε τί ἐποίησε δωθ)ὸ, ὅτε ἐπείνασε ἵ  κοὶ οἱ 
3 ] ” Γη ” ο Ν ο’ ” ”” Ν 

μετ αὐτου; Πώς εἰσηλθεν εἰς τον οίκον τοῦ «εοῦ, καὶ 4: 
λ »/ ” / 2/ τ α α -ᾱ }ορλ .” 

σους ἄρτους τῆς πβοθεσεως ἔφαγεν, Ὁ οὓς οὐκ ἐξον ἦν 
Α Γη 8 ο” ὀδὲ -” .] 3 ο” χ ι) .// . ἕ ή 

αυτῳ Φαφγειν, ουῦε τοις ϱετ αυτου» εέή τοις µερευσε 
/ 9 . δια .) ο” / 6“ -” Ψ, 

όνοις: ᾿Ἡ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόµῳ, ὅτι τοῖς σάξξα- 5. 
ρυ 3 .” ” κν / ” να] 

σω οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱἹερῷ τὸ σάξδατον ββεδηλοῦσι καὶ 
3 ζ ών / Χ σα ο ϱ ωα / /“”/ 4 

ἀναίτιοί εἶσι, Λεγω δε ὑμῖν, ὅτι του ἱερου 7 ο μείζων 6 
3 Ν α’ . ΣΙ / »Ἡ 1 / ΔΝ ε 

ἐστὶν ὧδε' Εέ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν' ἔλεον «έλω καὶ οὐ 7 
/ . λλ ὦ λ 2 μα / Ἡ 

υσίαν, ὀύὺκ ἂν κατεδικάσωτε τοὺς ἀναιτίους. Κύριος 8 
9 ο” ’ « εἰ δω Ἡ / 

γάρ ἐστι ” Γτοῦ σαθθάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. | 
λ Ν ε) . ”’ η) λ λ ι 

Καὶ μεταθὰς ἐπεῖθεν, [ήλ4θεν εἰς την συναγωγ1ν αυ- 9 

3 ΜΗ 
ΐ εἳ αυτος. 7 Ο0 μεῖζον. ϕ Τ Λας. 

(9) πραῦς. ΒΟΡ” Οἶεα, Οµὶς. Ρἱ5 
(5οχίος απρᾷος) Αί]αῃ, πα». Βαβί]. 
(5) -{- σοὺε. Ὦ. 98. 108. 935. αἱ. ϐ. 

Μ/. {, αἱ. 4, 0 Ξ ΒΟΡΕΚΚΜΡΕ, 

1. ΙΤ. 6Ι. 19.106. 116. 194. 191.995. 
οοῦ. Ὦν. 38. αἱ, 36. Μι. Υ. κ. ἶη 

πιατς, π]. Ἱ. Εά. 8ντ. μἱγ, (Ρε ρ. 
Ραῦοί Τη 1.) Αστ. Ῥετε-. Οορί. 41. 

Άτπι, Ὑυὶσ. οπηί, ἴρτγ. ΑιΙίοςΗ. 
(α) δ. Ὁ. 19. 194, αρ. Ἰΐτομ. σππέ. 
νετοῃ. Ἱναγ] (κ) ἀὀλλὰ. 950. θ)115. 

Άτα. ἀλλ Ἰ. 1. 116. 191. 8ην. 9. 

() Β) (δι. σ.) οὐ. 1. 98. 46. 16, 

ττ. 89. 108. 191. [5]. 9218 (ουπα 194. 
219. 920. 994.) 3290. Ἐν. 2. 95. 4. 3. 

61. εί βατηῦςεγ, 6. Μι. Ύ. 8. ᾱ. αἱ. 19. 

Τὰ. «οτῬ. (11118, (εῖαπι ἵω Μι. 6 
εοἆἆ.) ΤΈΠεορΙγ]. || πλεον. 45. 65, 

Εν. 18. Ίτεῃ. (ϱ) - ΒΟ0Ο3) (5ι, 

π.) ΕΙΙΜΕ. 12. ΤΊ. 89. 108. 194. 

αρ. ΡἰτοἩ, 191. 191. 295. 286. Ἐν. 

99, α]. 1. Μι. Υ. ἆ. Ἱς. ]. αἲ. 9. Ἐὰ., 

Ἀνε, Αττ, Ῥοτς. ρ. Οορί. Αδ, Ατπι, 
Βαν. 9, Ἀ. Π. (εχο. Ὀτὶχ. {ως,) Ο5ὶς, 

ΟἨγγς. (οίίαπι ἵπ Με. 6 οοδἆ.) Ἐν- 
ὄνχπι, ΤΗΕορΗΥ], Τετὲ, ΟΥΡ5. | ὁ οἷδ 



36 σας" 

6ςΑ5Ρ, ΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 9] 

Ίοτῶν. Κα) ἰδοῦ, ἄνθρωπος ήν τὴν χεῖρα ἔγων ξηράν’ 
ΝΑ / ΑΝ / 2) ο” ) 

κο επἼρωτησαν αυτον, λέγουτες᾽ εἰ εζεστι τοῖς σάξξασι 
/ ο’ / ) ” ε Ν ιο ) 

11 Φερωπεύειν, ἵνα κατηγορήσωσι αυτου. Ὁ δε εἰπεν αὐ-- 
ο ’ αι // 2 ς ος ρ νῄ // ο αφ : 6, 

τοις’ σις” εσται εὔζ νµων "᾿ονύρωπος» ος ἐζει πβροοθτον 

[ο ς ελ ν 32 / . ο” / 2 4 

Εν Σωὠΐ εαν εμιπεση τονυτο τοις σάδδασιω εἰς (9ό υνον 
δν .λ ἆ ό “/ .λ χο. ασ // 

12ουχι " κρατήσει αὐτο Λαὶ " εγερεί Πόσῳ οὖν δια» 

φέρει ἄνθρωπος προθάτου ; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάξθβωασι 

19καλώως ποιεῖν. 
/ 4 ο. / 1’ Δ 

Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ' ἔκτεινον τῆν 
-” Ν 2 / ἱ / / 

γεῖρά σου’ καὶ ; ἔξετενε' καὶ ὃ οὐ ἀποκατεστάθη” 

14 ὑγιῆς, ὡς ἡ ἄλλη.] [οὐ Οἱ δὲ φαρισαῖοι συμιβούλιον 
/ μαι / /ο6 5 / 
ἔλωξον χατ αὐτοῦ εξελθόντες, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 

16Ο δὲ ἠησοῦς νους ἀνεχωρησεν ἐκειθεν᾽ καὶ [ἠκολούθη» 
. -. ΔΝ Ν 6 / » ν. 1 ΄ 

σον αυτῳ Οχλοί σολλοί, χαΐ ε ἐραπευσεν αντους Ἰ παν. 

ξ 00 ἀπεκατεστάύη, 
3 ε) ιά 

καπ αὐπτου. | 

ποῦ ἀνθρώπου καὶ σι σαοδάτου. Ἱ. 98. 

1ο. ον ο οὐ. αἱ. ο, Μί.ς. Ε.τ, 4. 

γυῖς, ἔου, (α) ἦν σὺν - Β0. || ὄν 
ἝἜ Οορί. Υυἱς. ἔος Οπεψε. ἵπ Μί.6 

οοᾶ. | ὂν --- ἐμεῖ: «ὴν. Ὦ (5ἱ.β.) ΙΜ, 
1. 10. 19. 59. 61. 106.194, 191. 149, 
101. ῥὸ5. αἱ. 15. Με, ο. Ε, Σ. (6εἆ ος- 

ἄἱρο νοεατη ναν]ε ρλα(βίο.) Ἐά, 82, 
υγ, Ἅτε, Ῥεγε, Ῥ. Άγπ. βαν. Ἡ. 

{αχο.νετοῃ. ἔος. «010, σ6Υη, 2. ση: ͵) 
(9) Ξ1., 6]. 194, εἰας, σεγιπ. 1. οοτΏ. 

1.9. γἱείος. απί. πας, | ἔσιν. Ὀ. 88. 
ποτ. οοῦ, α|. 6, Μι, α.ς, Ἱ. Ἡ. ο. 18, 

Βντ, Αν, Ῥου8, ;. Ατιη. οαηῖ, ΟἨΣΥΕ, 
Ἶπ Μί, 6 σοὰά. γἱοίος, ἀπί, εᾱ, 
(ο) Ξ- Τι, 41. νετοη, (4) αρεσεῖ, 
Ὅ. επηΐ, (ο) ἐγείσι. 0ΟΡΙ.. 194, 

εποῖ, (ϐ --- Πὶκέ: οαπιεπέαγίμς 

Ἱεγαπε, πιαπίδιι5 υἱοίτίπα φιιώγέ{απ» : νε” 
Ί60Υ {ε, «σος έ ΠιΣ]ὲ γεδέίπας δαπίέα- 

{οἨ πε (ιηρίέε πιοπζἑερηί ἀδοε, Ένας, 

4. 2 / 9 ”- {/ ο Ν ΔΝ ε) Ν 

Και ἐπετίρησεν αυτοίς {ο ή Φανερον αυτον 

σα 

Β Ω2 ἐξελβόνσες δὲ οἱ φαρισαῖοι συµβούλιον ἔλαδο) 

Ναζατ. αρ. Ηϊου. φ) ΒΕΕ(ΡΒ. 
19. 99. 191, 101, 935, αἱ. 90. Μι. Υ.. 
Ρ. ἵπ πιατς. 81. δ. Γά, (4) ΒΟ0, 
1.95, 118. 218. Ἁγτ. Οορί. 11. Υ6, 

μα, Οὐ1Υς, ἵη Ν4. 6 οοᾱ. οἱ δὲ φαᾳ. 

ἔξελθ. συµ6. ἔλρδον κατ᾽ αὐτοῦ. 19. 194, 

151. Ἐὰ, Απ, βαν, αρ. Ῥεμς, Ἰ 
ἐξελβόντες Ξ- Ἱα, 199. 920. Μι. ο, 
Εναησο]ϊείατία, | εατ᾽ αὐτοῦ Ξ 9950. 
Μί. ο. || ἔλαθον] ἐπαίπσαν. ἵ., Ένβησφε» 
Πσίατία, (ᾳπογαήὰ (ωπιεὮ παπί. απδ” 

ΦΠΟΣΠΙ8 που 8 Ίου ουωπιαίο, φποά 
ἐταης]]απί, 5οᾱ α 5ος πεηίς Ἰπεβοση{.) 
Ὑιυς. Τί, οχο. εί, 

δὲ, οὓς ἐθεράπευσεν, ἐπέπληξε. Ὁ. 1, 
Ἀίαν. 9. (Ποῃ 1) Ογιπες αιζεπε, φιιθς 

οιγαυξί, (ορπιηιἑπαίι εί εἶθ εππῖ, 

οϱ)Ρ. εἰαι,) Ργαεερίέ εκ, εἈπί, «ϱΓΟ, 
οἶας, νετοή. νετς, εοἱΏ, || σώνταρ πε 

(ϐ) σάώντας 

οδ 10, Ου], | ἐπέπληξω οιἑαπῃ Ἐνι 

ο. 



Φ2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΙΙ. 

ποιήσωσῳω. Κ Όπως" πληρωύη σὸ ῥηθεν διὰ ἠσαΐου τοῦ ΙΤ 

προφήτου, λέγοτος. ᾿Ιδοὺ, ὁ παῖς µου, ὃν ἠρέτισα, ὁ 18 
2 7 |. Ἰ //  δό ες / / 
ἀγαπητός µου, εἰς ὃν εὐθόκησεν ἡ ψυχή µου. 9ήσω 

Ν Γη ’ 4 «8 Αμ ον Ν / ”. οὐ 2 

το πνευμα (ου επ αυτον», λαΐ ρισιν σοις εύνεσιν αοπογ- 

ψελεῖ. 
5 ρω / Λ Ν ᾿ ” 

εν ταἰς πλαωτείαις τήν Φωνήῆν αυτου. 

” κ »ὃλ Α 

Οὐκ ερίσει οὐδε πραυγάσει, οὐδὲ ἀπούσει τις 19 

Κάλαμιν συν- 90 
/ , οζ Ν λα ο Ν ᾿ 6, 

τέτρἰ{ϱ.ενον ου ΛΟοτεαςξέ 9 Λίνον τυφομ,ενον ου σοε- 

ο, Ο 2 ον ει Γ Δ /  ] ὁ 

σει εως αν ἐκθάλη εἰς νιλος την κεισιν απ πα η τω 9ἱ 
.- ι] ” 2 5 ” 

ὄνόμωατι αὐτοῦ εὔνη ἐλπιοῦσι. | 

Τότε [προσηνέχθη αὐτῷ δαεμονιζόμνενος, συφλὸς καὶ 59 
Ε μήᾷ ἃ / δι ΡΝ / λ λ λ 

ο χωφος" καί εθεράπευσεν αυτον, ὡστε Ρ τον τυῴλον και 
να 7 » Ν / 

χωφον καὶ λαλεν Τκαὶ βλεπει. Κα) εξίσταντο 99 
/ η, Χο” . Μι ο 4 ε) 5 ε εὶ 

παντες οἱ οχλοι αΐ ελεγον᾽ µῆτι ουτος εστι "ο υιος 

δαξίδ: Οι υ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες, εἰπον' οὗτος οὐ 94 

ἐκδάλλει τὼ δαιμόνια, εἰ μῆ ἐν τῷ [βεελζεβοὺλ ἆρ- 

χοντι σὠν δαιρωονίων. 
ΝΑ ” 

ἑ Ἐδωὼς” δὲ Ἡ ὁ ἰησοῦς' σὰὼς ἐν- 95 

θυμήσεις αὐτῶν, εἰπεν αὐτοῖς πᾶσα (βασιλεία ωερι- 

μας | 

(1Ο) ἵνα. ΒΟΡ. 1. 989. Οτῖς. Ευς. | 
ο ΕναπσεΗρίατία ποππα]]α ἐγαπθηλαηί 

Ἂ νε. 16. α 99, (1) ὃν. Β. 115. 
Με. η, ἓν ᾧ. Ὦ. 1. 98. Ὠ]α]. ο. ππατς. 
(πι) -ἰἷ- αὐτξ. ο]. 115. 145 ἵηπ πι, 

Φθύ κκ Με. Ἱ. η. 18. 8γε. ρ. ΟΗΥΥΕ. ἵπ 
Μι. 4 ορἀᾱ. [| ἀναλάμψει, καὶ οὐ 9ραυ- 

σθήσεται, ἕωρ ἂν Φήση ἐπὶ σῆς γε πρίσιν. 

Ἠ απο ΗΙεγ, δογ]ρίογῖ» εΓΓοΓΘ Ῥγορίεγ 

ὁμοιοτέλευτον φιιθ]αία 596 εμερίοδίαγ. 
Οµἴρειος νογο Μαί(Παρπι ἀπὸ μέρουρ 

Ρετῖευραπι ργορηοί(]σΏία ϱΟΙΠΙΠΕΠΙΟ” 

γαβρ6 (τας1έ, (η) 5 ΡΟΕΕαΚΙ, 

ΜΕ. (5ἱ,5.) αἱ], 15. Μι, ΒΗΝ. αἱ. 
19, Γά, Βαρ, ΟυΓΥ5, (οίῖαπι ἵπ ΜΠί, 

ϐ εοδ,) ΕπεορΗγ], | ἐπὶ, 15. Εν, 

0Ἠ9γς. αλἰοποί ἵη Μέ, 3 σος, | ἐν. Ὀ. 
ἱ Τοίις ν,. Ξ- 88. (ο) γάμο εί 
ππι{ι8, ΥετοΠ. «οτΏ. 1. οἶαγ. ΘΠΊΠΠΕΓ. 
() Ξτι. Υυ]ς. βαχ. | συθλὸν καὶ -- 

ΒΡΕ. Οορί. οαη!, «οτΏ. 1. ρενπι, 1, | 
καὶ νωφὸν Ξ- ΥΓ. Ῥ. 18. |. τὸν κωφὸν 
καὶ συρλὸν, Ἱ,. 1. 19. 10. 194. Μι,ς. 
ε.α. 18. 8ΥΤ, Απ. Ὁὦ -Ό.Ι. 

ττ. 194. Ἐν. 96. 81.9. Μί,ἔρᾶεσκκ 
10, Ἐά. Αντι. Τε, Ὑμϊς. {() -- καὶ 
ἀκούεν. Μέ. 4. νοτοῃπ. ος18., 1. οἷας. 
(5) -- ὁ χρισὸς. 195 ἵπ πι. Ἐν. 9, αἱ]. 
10. Μι. ἔ, Κ. ρ.ϱἩ Χ 1. ἵππιαις. 4, 
Ατπι. 8Ιαν. 9. δ. θ. οί οὐ. () ἰδὼν. 
ϱ (δι. β.) 19. 88. 86. εδ. οοτὸ. 
(4) 5 Ρ48), Οορί, οαπί. 

. , 



Ι 
' 

ΚΑΤΑ ΜΔΑΤΘΑΙΟΝ, δο 
.ν χ 8 ο 41.3 ” ώ Δ » ’ Ἡ 

σθεῖσα "καθ᾽ εαυτῆς, ἐβήμουται καὶ πᾶάσω πολις 

σΑΡ. ΧΙΙ. 

ν νν - »« ω 5 / “/͵ λ 
90 οἰκία μιερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς, οὐ Υ σταθήσεται. Καὶ 

ι ” Ν ω 2 η .. ς λ 2 

εἰ ὁ σατανᾶς τον σατανᾶν ἐκδάλλει, ἐεῷ εαυτον εµε” 
/ ” .” 2 β ι) ως Ν 2 

97 ρἰσθη’ πως οὖν σταθήσεται ἤ [ῥασιλείω αὐτου;: Καὶ εί 
2 Ν. 34 Ν 2 / Δ / « ὃ Ἁλωξ υ 

ἐγὼ ἐν βεελζεδοὺλ ἐπξάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ύµων 
2 λ ει) // Ν ” . Ν ε ” 1/ 

ἐν τίι 2 ἐκθάλλουσι; διὼ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται 
κ 

Γι ὃὲε 
/ ᾿ / ν / 

28 Λριτο/. ἃ1ν σπνεύµωσι «εοῦ ἐγὼ " ἐκδάλλω σου δαιριόνιο, 

99 ὥρα ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἡ [βασιλεία τοῦ 3εοῦ. Η πῶς 
/ ο 3 ” 3 Ν . ως ” σν Ν 

δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ σγυρου, καὶ 
ὰ / ΜΗ , ὃ / 4 Ν ” δή λΝ 

τα σκευη αυτου θιαρπάσαι, εαν κ πβὠωτον 9ησή τον 
» / ΔΝ ά Ν ην ᾽ -” ρ ὃ ἕ /“”/ 

σγυρον: χαὶ τοτε την οἰπίαν αὐτου ιαρπασει. ] 
ε Ν 3 ο.) ” α. ὁ ” ὸ ο λος λ / 

90 [ Ο µη ων μετ ἐµου, κατ ἐμµου εστι καὶ ο μή συνά- 
ν ” ” / [ὸ Γν] 

1 γων μετ θριοῦ, σκορπίζει. | Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν" 

πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἂν- 

θρώποις' ἑ /ᾗ δὲ τοῦ πνεύματος ᾖλασφημίω οὐκ ἄφε- 
ρω ᾿ ι λ] 

99 ῥήσεται --- τοῖς ἀνθρώποις. Καὶ ὃς 1ο ἂν. εἴπη λόγον 
Ν ως ε ” Ἂν. 9 / ϱ 2 / δα ο 5] ) 

πωτὼ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, Ὁ ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς ὃ 
9ἱ 2/ λ ” / ” ο / 3 ] 

αν ειπη ωπα του πνεύματος του αἁγίου, ου, ἀφεύή- 

«κ 19. αρ. Κυςί. 194. 

μμ 2/ Σ.Β / ω// » ”/ 2 .. / 

σεται αυτῳ, ουτε εν ᾿Οοτουτῳτῷ αίῶνί ουτε ἐν τῳ μελ- 

 ἑλΑκ2 ΄ . 

8 6ὠ ἐν πνεύµιωτι εοὺ. ἆ ο ἐὰν ο έν. 

(α) γε! Ρε]ως, νε] ρορέετίας, νε! πέγαπι- 
απε παίαΏέ 1Π καθ ἑαυτὸν Ἡι. ΙΤ. α1, 
Ίη ἐφ ἑαυσὴν Ὦ. αΏΙ]. (7) σήσεται. 

(2) ἔκθα- 
λοῦσι, Τ,. 59. 108. 1571. αἱ. 11. Μι. α. 
{.τ. 10, οοτ ο. Οὐτ. (α) ΒΟΡΏΚΕ. 
1. 194. 191. 918. (ουπι 9. αἰ.) αἰ. 19. 

Μι. Υ. α. 8]. 6. Εὰ. Βυντ. Οορί. εαηἱ, 
νετο, σοτΏ. 1. 2. ΑίΙ. ΤΠεορΙΥΙ. Υἱ- 
οἰοτίη. Ηἴ]ατ. || ἐγὼ. Ξ- Ὁ. αρ. Ί είρί. 

2950. αἱ. 6. Μί. ο. η. 10. 9Υ1. Ρ. Ανπη, 
νετοῃ. «οἱϱ. δεσια. 1. ΟΠΓΥ5. ἵπ Με. 

6 εοἀᾱ. Απιῤγ. εππε]. ΟΡ. ἵπαρ. 5οπιε]., 
(0) διαρπάση. Ὁαῖς. 19. 98. 194. 151. 

81. 44. Μι, α. ο. ρΧ αἱ, 8. Εὰ, ἔου, 

ΟµτΥς, Ἐαίπγτα. || ὅρπάσει. Ἑ. Ἐν. 96. 
Μι. Ε. (ο) Ξ 11958 984. Ἐν. 2ὔ. 
Μί. Β. βαν. 9. νετς, Ρετια. 1. {ου. 

Ὑ]εοίογίη. [| σοῖς ὠνθρώποιςΞ- Β. 1. 99. 

59. αἰ. 4. Ατγ. Οορί. Ατπι, ΙΙ. βΧ. 

γρ. δε[πι. 2, Ηϊ]ατ. ΟΡ. πρ, αὐ- 
τοῖς. 115. 149, αἰ. 9. Μί. ἆ. ἵ. πι. ῃ, 

0 γς. ἵα Μίέ. ὅ εοἀᾱ. Υἱς1. έαρς. [ 

Οἱ αιέεπι ἐπ δρ, δ. δίαςρηεπιαυεγὶέ, 

Ίο Υεπιδ{είμν 11/1. νεΓοπ. οοτὸ. ας, 

(ἀ) ΒΕΕ'α. αἲΠ. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 15. 
Ἐά. Οδ, (ο) -- οὐκ Β. (098 
αἴβ. (8ί. β.) 11. 11. 59. 61. το. 6. 
τἹ. 89. 108. 118. 199. 121. 191. 918 
(οὔπι ὃ, 195. 919. 990, 994.) 995. 



δ4 

λοντι. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ή κ.α εν αμ. 
Ἡ ον σὸ δένδρον άαλὸνν καὶ ΦΑΝ 95 

6Α5, ΧΙΙ, 

ουτοῦ παλόν’ ῇ ποιήσατε σὸ δένδρον σωπρὸν κου) τὸν 

καρκὺν αυτου σαπρόν. έκ γρ σου πωρποβ τὸ δένδρον 

Υωώσλεται, 
” Αν λα2κ 

λαλεῖνν πονηθοι ουτεό ; 

καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ δ. 

ποὺ ἀγαθοῦ 9ησαυροῦ Ἡ Τἐπθάλλει ἰ - 

Γεννήµατω εχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ 94 

ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος σῆς 

ο ἀγαθος ὤνθρωπος ἔλ 96 
πο η / 

τὸ ἀγαθά' 
δν οξ ια ων ”/ 2 ω. πρ ο ]ς 

μοΐ ο πονηΏβος ἄνθρωπος εᾳ του πονήβου 2ησανύρου 

ξάλλει ἱσονηρά. Λέγω δὲ ὑμῖν, οτι πῶν ρῆμα α. ἀργὸνρ. 6 96 
όν / 9 / Ν 2 . / 
ἔαν λαλήσωσι οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσι περι αυτου λο- 

ηὸν ἐν ἡμέρα κρίσεως. 

θήση, . 

Τότε [ἀπεκρίθησάν Ῥ σινες σῶν αωωτέων καὶ φω- 98 ὦ γέαμ 

Ν [ο νά - 

Ἔκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιω- 97 
Ν η τς, . / 

αἲ ἐκ τῶν λόγων σου” κἀταδικωσθήση. ] 

» -. / « εἰ 4 «ν ῥιαίῶν, λέγοντες΄ διδώσκαλεν Ύάλομεν ἀπὸ σοῦ ιόν 

δεν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς είπεν αὐτοῖς' γενεὰ πονηρὰ καὶ 

ῥοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ" καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐ- 

Ἡ Τ σης παρδίας. 

986. α]. ἄθ. Μι. ΒΗΥ. α. αἱ). 16. Ἐά, 

ΑίΠ, Ῥα»-. Ερίρα. ΟΥτ. Ῥποί. Τπεο- 

ΡΙΗΥΙ. Νίΐαξ. |. Κες. ΒΡΕ. 1. 19. 95. 
αμ, Ο5ἱς. Ρῖς, σῷ αἰῶνι φοὐσῳ. Ἱ. 114. 

194. 995. Μι.1. τι Οὐ1ς. θειπε]. ΟΠήγς, 

ἴη Μί ὅ εοᾷἆ. ο --- ἀγεθὰ, Ὁ κ 

όαπί. -- πιαῖα, ὁρτΏ. 9 (1) Ξ Ἑ 

ΟΡ (8ί.βΙ)ΕΕΚ5Ό.1Ι. 13. 11.108. 
191. 918 αρ ΒἰτέΠ. 936. 936. Εν. 9. 
4. ὅ. 18:19. αἱ, 64. Μι. ΒΗΥ.α.ς, ἆ. 

31, 16, Ἐά, 8νν. αίς, Α1γ. Ῥεΐες, 8]ην, 

δ8χ, γυ]ς. Τί. (εχο. ΌγίκΧ ου). 9, 
Μπι. ραΐ.) Ο5ἱΡ. επιο]. Πἱαἶ. ο. ΙΠΏΓΟ. 
Ναζ. Νγες, Ο01ΥΥ6. πι5. (οίῖασα η ΝΤέ, 

4 τοάῇ.) ΤΠεορΏγΙ. ΟΥΡΗ. Ιωιοίξ. 
Ἠϊ]αν, Απιργορῖαςέ, | αὐτοῦ. 
{ο]ι σῆς καβδίαΣ αὐτοῦ. Ἱ,. 1. 99. 115. 

ΐσι, 99 Άγπι, Οµσγς. ἵπ Νιί. 9 

τοάἆ, ἀααά, Εις, |. Βεό. Ἰαβοπέ 
Θἱεπει Οσῖςι 5οπἲε!, Αίῑ, Βα5, (1) 

οορί. 

Ι.Μ. 19. 8. 6. 106, 115. 

ΒΡΤΑΡ., 88.76. Τι. 108. 194. 191. 
α]. ὃἳ. Μι: ὈΥ. α. αἱ]. 11. Εά. Τάεο- 

ΡΗΥΙ. Όχη, η Μι. β. Ἠαῦοί Οµἱρ. 
πο) -- αὐτοῦ. Οορί. -- τῆς καρδίας αὐ- 

σοῦ. ,. 99. 115. 151. Ατπιι ΟΥΥΕ. ἵπ 

Μι, ὅ «οἀά. Έγεμοι. Επὶδ Ἅᾖ{() --- 

ζὰ. 1». 15. 98. 118. 1493 151.995. αἱ. 

δ. Μί. Η. ο. Ζ. Εὰ. ΟΝΤΥΕ, ή Μι. ὅ 
εσἀᾱ. ΄ (1) 5 29. 94. 93. πονηρὸν, 

190. 41.9. Ἅ(α)ἤ. Ὦ (8ί.β.) νετο. 
οοἵρ. σοσια. 1: Παν, Ραπΐπ. Βεά εἰ 

εαπί, (0) κατακριῤήέη. αἲ,, 998. 112. 
118, 191. 996. Ὦν. 81. αἱ. 8, Μι. ο. 
ο. Χ. 588. Οἴγει (οίίααι ἵπ Μι. ϐ 

οοᾷἆ,) Ἐπαίλγπι, Ώαπηαςς, 36ά τος, 
6ἶοιπ. Ο5ὶς, (ϱ) -ἵ- αὐτῷ. 50 

194. 955. 
Μί. 9. Ατν, Ῥογεε, 8νγ. ρ. Οορί. 4941. 

Άτπι, Τέ. νη]δ. Οὔτγε, εεῖαιι Μέι 

6 «οι 
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ΤΙ ςΑΡ. ΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. δο 

40 ” λ Δ ” . ω ” τώ Ὥ « ώ Δ 

σῆ» εἰ κ το σΊμειο» νὠνα του προφητου. σπερ γαθ 
4. ” 3 ες / - / -. ο / Ν .” 

ἦν ἰωνῶς ἐν τή κοιλίᾳ του κῆτους τρεις ἤμεβας χα τρεις 
/ ο ./ ε ϱἳ ο» 5 / ] , , 

νύυλτας, ουτως εσται 1ο υἱος του ἀνθρώπου ἐν τη ραρδίῳ 
-” ρω ” 6 / Ν ” ’ “/ ὃ . 

4] της γῆς τρεις Ίμερας καὶ τρείς νυντᾶς. Αν θες νινευι- 
.) / 3 ” / Ν -» -” / 

σοι ανωστήσονται εν τη κρίσεί µετο τῆς γενεας ταυτής» 
λ ” ν / / / η λ ,. 

κοί Λοτακομουση αυτην οτε µετενοησαν εἰςτο κηρυγαά 
” ΔΝ Χ ” ᾽ ”». Ὁ / / / 

49 Ἰωνᾷ". καὶ ἰδοὺ, πλεῖον ἰωνῶ ὧδε. ᾗἹ Βασίλισσα νότου” 
9 » - / ν ων ” , ν 

ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
, 2 / ο ασ’ 3 - / .ν -” 

Κατακριει αυτη) οτι ἦλθεν ἐκ τὼν περωτων της γΊς 

3 . λ - 8 -- ” λ ) . κ 5 ”- “. ακουσαι την σοῴιαν Ὁ σολομῶνο"' 0 {ουν πλ.ΕἰΙΟΝ Ὁ σολομῶνος 
ιο 0, κ Ν . / .” λε / ον ω 

49 ὧδε. "Όταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐζέλθη ἀπὸ τοῦ 
. / / .] » ὁρ / ” αι 

ὠνθρώπου» διέρχεται ὃ, ἀνύδρων σόπων, ζητοῦν ἀνάπανυ- 
κ. ω ενα τα / 2 / Ε) Ν 

44 συ, καὶ ουχ, ευρίσκει. Τοσε λέγει" ἐπιστρέψω εἰς τον 
ο 6/ 29 λ ; ον δα / 

οὐπόν νου» ὀ0εν εξηλθον. καὶ ἵελθο, ευρίσχει σχολᾶ- 
/ Ὁ 11 . /“/ / 

45 ζοντα, σεσαρω(μενον» αι ' κεκοσρημενον. Τοτγε πο- 
Ιό κ / ο ” ς 3 ς/ 

ρευετωι καν παραλαμβάνει μεθ έουτου επτω ετερο 
/ ο « ο” . ε] / ὀ 

πνευµατα πονηροτερω εαυτου, παν εἰσελθόντα ρατοικεῖ 
εν) ” Ν / 9” ”” 2 α 3 / / 

εκει" καὶ γίεταἰ το εσχατα του ὤγθρωπου εείνου χεί- 
” / 6/ 1" Ν μα ” 9 . 

ρονω των πρωτων. ουτως ἐσται καὶ τη γενεῳ ταυτη τΆ 

πονηρῷ. ] 
/ Ν ο πιὸ » Ην Ας 9) ο ον επ 

ος δὲ Γαῦτου λαλουντος τοις οχλοίς» {ου 3 ϱη- 
ΔΝ ς .ὃ Ν » . ς η 3] -” 

σηρ καὶ οἱ ἀθελφοὶ αὐτου εἱστήκεισαν ἔζω, ζητοῦντες 
. 9 η υ α” / 2 Ν 

47 αὐτῷ λαλῆσωι. Υ Είπε δὲ τις αὐτῷ ἴδου, ἢ µήτηρ σου 

ὃ σολομώντος. 

(4) - καὶ ΡΕΙ,. Τ0. 149. 996. α]. 15. ᾖἹ.π. 10. Ρά. (η) σωφρονοῦντα. 225. 
Μί. πι.ο. α. 10. Αγ. σαπέ, νεγς.νθ- (ΣΧ) λαλοῦντος δὲ αὐτοῦ. Ὦῇ,. Οἱ. λα- 
ΤΟΠ. Ο60ΓΡ. ΦΟ6ΓΠΙ. 1. εἶαγ. ἴσπαιί. ΟΥ. 

ΟΝΗΥ9. (εἴῖαπι ἵη Μέ, 6 εοᾱ.) Τ160-  οο5ῇ. 1, ζώο, ΥοΤΟΠ. νοτς, σοι. 1. 

ΡΗγ]. Ίγεν. ΑπΡΣ. Αγ ]αε. (ϱ) δάδα. οἶαγ, σοτβ.8 ᾗ δὲ -- Β. 99. αἱ. 8. Μι. 
γεδίπα αιιἰηὲ, νετο, (9) ΒΩΕΜΒΘ. ἍᾖἼ0. Ρεν, ΑπιΏ, γμ]ς. Τε. εχο. εαΠί. 
Ἑν. 2. 96. Μι. Υ. ΑΙ πο, Εά. Ἅᾖ{(γ) Τοιίς τε. Ξ- ΒΙ, 196, 205. λε, 
0ἨΓγ6, ο(ἶαπι Ἱπ Με, Τ εοάᾷ. (Θθἐλ- ο, σίΒ, 1. ο ὸ 

ἑὼν. ΏΕ. 18. 151. 935, αἱ. 10. Μι. {, 

λοῦντος σοῦ ἰησοῦ. 9. [ ἔτι - 8ΥΤ. εαπί. 



ὀ6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
λ ’ ”/ ε , ” / 

χαί οἱ ἀδελφοί σου ἐἕξω εστήκασι, ζητουντες Ζοωσοί λα- 
ε λ Ν ” / ” υ] /’ 

Ο δε ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ 3 εἰπόντι αὐτῷ: τές 48 

6ΑΕ. ΧΙΙ. ΧΙΠΠ. 

λήσαι.. 

εστω ἡ µήτηρ µου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί µου; Καὶ 49 

ἐλτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ σοὺς μαθητὼς αὐτοῦ, σι 

σεν ἴδου, ἡ μήτηρ µου, πωὶ οἱ ἀδελφοί μου. "Ὅστις 50 

γὰρ ἂν ποιήση τὸ «έλημα τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐ- 

βανοῖς, ὃ αὐτός µου ἀδελφος καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ 

εστή.] 

Ἐν δὲ σῇ ἡμέρᾳ ἐπείνη ἐξελθὼν ὁ ησοῦς Ὁ ἀπὸ τῆς 1 

Καὶ συνήχόη- 9 
4 

ΦΥ Α 5 / ΔΝ λ / 

οἰχίας», ἐκάθητο παρὰ την Φάλασσαν. 
τν κ 2/ ὃς 6/ ο «Ν ι λ// 

σαν προς αυτον ΟΧλοέ πολλοί ὥστε αυτον εές “το 
δν. ] , ” πρ ΔΝ ρν ε ο δα. Χ 

πλοῖον ἐμθάντω καθήσθωι Ὁ καὶ πῶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τον 
κἳ / /“/ 3 2 ” ας δ. 

αἰγαλον εἰστήκει. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς [πολλὰ εν 5. 
ο” / |) ΔΝ σλο ε 4 Γι 

παραβολαϊς,] λέγων ἰδοῦ, |ἐζηλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
Ἶ ιο αι) ιτ 

αυτον, ἃ μεν 
(ς 

/ ”/ ον. ” / 

6οῦ σπείρε. Καὶ εν τῷ σπείρεμ 

ἔπεσε παρὰ σὴν οδόν’ καὶ ἦλθε” στὰ πετεμνὰ Κ καὶ κατέ- 

Φωγεν αὐτώ. ᾿ Αλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὼ πετρώδη, ὅπου ὅ 

ουκ εἶγε ῇν πολλήν' καὶ εὔθεως ἐξανέτειλε, διὼ τὸ μὴ 

ἔχει βάδος γῆς. "Ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος, ἔπαυμιω- 6 

σίσθη καὶ διὼ τὸ μή ἔχειν ἐρίζων ἐξηρώνθη. ᾿"Αλλα7 

ο ο δο σπείρα, 

9].28. Με. ἆ. «. Ε. Κ. αἱ. 8. Εά. Οτὶς. 
Ρἱ5. (ος αέτος.) ΟΠΕΥΑ. (α(ῖαπι ἵπ ΜΕ. 
ὃ εοἆἆ.) ΤΠΘοΡΙΨΙ. |. -ἰ- σὸν σπόρον 
αὐτοῦ 94. Τ]. 950. Μί. ο. αἱ. 9. 8αχ. 

γετοῃ. εοΥῦ. 1. ΟΗΓΥΕ. ἵπ ΜΕ, 3 εοἀἀᾱ. 

(2) σε. ΑΓ. Τοπ. πρ. Οορέ. ΑΗ. 

γυὶς. ἔου. σε ἰδεῖν. Ἰ. Ἐν. 18. 19. 96. 
Μι. Ε. νοτο. (α) λέγοσι. Β8Ώ. 99. 

Ἐν. 4. 1ο. 18. 96. Μι. ἔ. (0) οὗτος. 

1, 61. 935. α)Π1. Ἀγγ.Ρ. ἵπ πι. «οἳ). 1. 
ΟΠΥΥ8. ἵπ Μι, Τ οοἆἆ, (ο Ξ Ὁ. 
εαΠί. νετς. ΥΕεΓΟΠ. ϱ0ΓΡ. 1. 2. 6οΣΠΙ. 
1. | ἀπὸ -- Β. 1. 194. Εν. 96. Μι. Ε. 
Οτὶς. θεπιο]. ἐκ. 99. ΟΕἱΡ. βεπιε]. 
ΟἨτγε. ἵπ Μι. Ἰ οοἆ. (ἀ)Ξ 0. 

1]. 90. 191. αἱ. 5. Μι, ἆ.1. κ. εἰ. 8. 
(ο) Ξ19. (ϐ Ξι.. 296. α]. 9. Μι. 
Ὑ. τα. οορί. | Ῥο5δί παραθολαῖ Ρο- 

ημπί ο, 101. Με. ἵ. ᾱ. ΟτἷΡ. 56ειπε]. 

(8) Ρι.. 1. 19. 98. 124, 198. 14933 

(τ) -- 50, 63, 64. Ἐά. (4) ἄλθον. 
ΒΡΙ.. 95. α]. ὅ. || ἐλθόντα ομαδες 5οᾳ. 
καὶ. 19. 194. αἱ. 9. Με. Ε. () -- σοῦ 
οὐρανοῦ ΕΚ.Μ. 12. 194. 101. 918 (επι 
3. Τ6. 920.) α]. 90. εἰ Βατὸ. 1. Μι. 
1, ᾳ. 2. ἵπ πιαις. 10, αἱ. 8. 8ΥΣ. Ρ. 
ΆἉνγπι, 1, Ύυ]ς. (εχο. 6ΙΠΠΙσΓ, {οἱ. 

αἱ) νεχοπ. «ος ῦ. Ἰ. ουσια, 1. οἶας, 
δαί, (1) βάθος ῥίξης. 18. 194. 



6ΑΡ. ΧΙΙ. 

πα.  / 3 γή 

δὲ ἔπεσεν Τὰ ἐπὶ ' 
λ / . / 

8θαι καὶ ἀπέπνιζαν αὐτά. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, οτ 
λ 2 / Αλ ι : ὁ πε 

γὰς ἀκάνύας' καὶ ἀνέδησαν αἱ ὅκαν- 
/ Ν ”/ 3 λ λ 

Ἔβλλα ὃξ ἔπεσεν ἐπὶ στὴν 
δω λ / ω Δ 2 / λ ε] Ν ς Ν ε] Ν 

Ύην τήν χαλην᾽ χαί ἐδίδου Ἄαρπον» 0 μεν εΚΟΤΟΥ», ο δὲ 
ε / η) Ν / ε 2/ ο” 9 ΄ ] 

9 εζήκονταων ο δὲ σριάκοντα. Ὁ εγων ὦτα ἀκούειν, ἄκου- 
{ ο’ . 

10έτω. Καὶ [σροσελθόντες οἱ μαθηταὶ, εἰπον αὐτῷ διατί 

11 ἐν παραβολαῖς λαλεῖς 
Αν ὃν νβ 

Ἀ αυτοίς: Ὁ ὃοὲ ὠποκριθεὶς 
οΝ 3 ” α ο μας κά . Ν : ” 

εεπεν αυτοίς οτι υμιν δεδοται γ)ὠναι τα ϱυστηρια τής 
, .ω 2 ως. 1 / λ 3 / // 

(ωσιλείας ο -- στων ουρανων» ἐλείνοις δὲ Ῥ οὐ δέδοτα,. 
/ / 2 ο. . 

19 βστις γὰρ ὄχι, δοῤήσεται μον κοὶ πα ήΜήονηνν 

στις δὲ οὐκ έχει καὶ ὃ ἔχει αἀρθήσεται οπ᾽ αὐτοῦ. | 

| 18 Διὼ τοῦτο ἐν ο ρμο 4 αὐτοῖς λαλώῶν, σοτι λέ- 
» ΧΝ 

ποντες οὐ βλέπουσυ κου) ών, ουν. ὠκούουσι, ουδὲ 
| -” 7“ 

"44 συνιουσδι. 
/ π] 6 ./ // 

σειαο  ησαιου. ᾗ λέγουσα' 

Καὶ 5 ὄναπ δη νά, Τ αὐσοῖς ἡ ο άμα 

5 ἀκοῇ Υ ὠμούσετε, καὶ οὐ 

μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες λέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. 

16 Ἐπαγύνθη γὰρ ἡ χαρδία ποῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς 

ἔ ῇ ἐπ. 

(αι) εἰς. Ὁ. 19. 194. Οτῖς. (πα) ΞΞ 

ο. Μι. ο. Οορί. Τετί. Βεᾶ παβεί ἁἀῑς. 

Ονίς. | τοῖς ὄχλοι.. Ἐν. 18. 96. ἡμῶ. 

Β]ον. 2. (ο)Ξ 1.9. Βαν. 9. 5ειπε]. 
νεγς. νεΓΟΙ. 5Θ6Η1. 1. σοτς. 2. ἡπι. 

Ένξ. Τετί. Παῦεπέ Οἶεπι, οἱ Οτἱς. | 

σοῦ φεοῦ. 99. 94. 99. 151. Οτ]ς. δεπιε]. 
αγοαπα Πεὲ, «οτΏ. 1. Ῥμαβραά. . (ϱ) ἐν 

παραβολαῖ;. Ἱ. 9. αἷῑις. Ἐν. 19. 18. 

19, 96. Με. Ε. 5. Οεἵς. Ρὶε. (α)δΙ τέ 
του.) {(ᾳ) λαλῶ. Ι,. οοἱῦ. ΟΥ, πἱθ- 
Τ08, [| λαλῶ αὐτοῖ. 1. 19.959. 194. Ἐν. 
18.96. Μ{. {. 10. ΟἨΓΥε. είίαπι ἵπ Μη. 

6 οοἆά. λαλει αὐτοῖ Ὦ Χ στ. ἐλάλει 

αὐτος Ὁς Ἅ{(ϱ) ἵνα βλ. μὴ βλέπωσι, 

κ. ἄν. μὴ ὠκούσωσι (9. ἀκούωσι) καὶ μὴ 

(8. μηδὲ) συνιῶσι (9. συνῶσι) µήποτε ἔπι- 

στρίψωσι. Ὦ. 1. 19. 194. Ἐν. 19. 18. 

96. Μ{. Ε,. εοἀᾷ. Τία]α.. Βν». Ουτ. | 
σννιοῦσι] συνιῶσι. 1. 19. 998. 108. 194. 
101, Ἐν, 12. Μι. 10. σννῶσι. Ὦ3Ὦ, 

πούσητε. . 

Ἐν. 18. 86. Μι. Ε, συνίασι, Ο1εΠ1. 
(Β) πληρωέήσεσαι. ΙΤ. αἱ. 4. | σύσεπλη- 

ἑωῤήσεσαι. Ὦ. Ἐν. 4. 19. 168. 19. 86. 

Μή. Εἔ, οιπί. οοἳῦ. «οτῦ. 1. σετ. 1. 

εἶαγ, πληζοῦται, Μι. τα. ϱ. σότε σλη- 

ροῦσαι. 1. νεο. «0ΥΏ. 9. σόσε ἐπληρώ- 

ϐη. Έτας. ιἱ αἀϊπιρ[εγείμν, 56ΥΠΙ. 9. 

Μπι, σαΐξ. ματ]. Ίτοι, (ϐ Ξ ΒΟΕ 
ακ.!,. 19. 99. 1294. 191. 151. Βν. 18. 

19. 96. αἱ. ττ. εἱ Βατρ. Ἰ. Μί. Ὑ.α. 

ο. ἆ. αἱ]. 16. Τά. 9ύΤ. ρ. Πατ] Ῥες. 
Οἱγς, (είΐαπα ἵῃ Μέ. 4 οοἆᾷ.) Τ]εο- 
ρΗσ!. | ἐν. 5. ἐπ᾽ αὐτοῖς Ξ- οοἱϱ. σεγΠι. 

9, (4) 5 15. 43 ϱϱῦ. Μί. μ.ϱ. 

ν6ΓΟΠ. Ῥοδί λέγεσα Ἰαῦεί Μί. 10. 
(κ) -ἰ- πορεύέητι, καὶ εἰπὲ σῷ λαῷ σού: 
σῳ. Ὦ. οιΠί. νεΤΟΠ. νετς. «010. 1. 9. 

οοἱῦ. 5δγπ1, 1. εἶαΓ. αλ. Ἐτς. (Υ) ᾱ- 
«βλέψησε. ΕΕ. αἲ]. Με, 

Υ. ο, ἀκούσωτε, Β3 ἀκούετε, Τὸ. 918. 
πα 



ὦθδ ο ΣΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6Α5. ΧΙΙ, 
ΦΑ ΄ “/ Δ ἃ 2 Ν ε, - ή 

ὼσ [βαβέως ΊΚουσανν αἱ τους ὀφύαλμους αυτων εκαµ.- 

/ ” 2 υ λ νι 

µνυσαν, μήποσε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοίς, και τοις ὦσιο 

3 / Ν - δί Ζ κ κἳ 2 ψ “”“ 

ὠκούσωσι, καὶ τῇ καρδίῳ ᾖ σωᾶι" καὶ " ἐπιστρέψωσι 
η) ι] αν ως αν / κ ᾳ 

καὶ Ὁ οο ἱάσωμαι αὐτού. Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ οῷ- 16 
Ν / / κἳ λ ο ε ”- σα ο ” / ”/ 

θαλμοί, ὁτι (λεπουσι' καὶ τὸ ὦτα ύµων, οτι "ακουει. 
/ ε -” 6“ Ν ” ΔΝ / 

᾿Αμην γὰρ λέγω υμίν, οτι πολλοί προφηται καὶ δί- 7 
3 . 1ὃ ” εί ’ Ν ] ἆ 9) “/ ' 

χοαιοί ἐπεθύρησων { ει ο (λεπεσε, καί ουχ Ι' εἰιθον 
Ν . ” ελ 9 / ΔΝ ) / ε ” ωχ 

αἱ ἄχουσαι ὦ ακουετε, καί ου» κουσαν. Υμεις ουν 18 
᾿ / λ λ ωά / ΔΝ 

ολουσωτε τν παραβολην σου σπείροντος, Π]αντος 19 
3 / ον / ιο ΄ Ν Ν / 

ὠκουοντος τον λογον της [ῥασιλείας, ωΐ ϱ συνιεντός» 
3 « Ν Ν ς / απ Ἡ / η) ” 

ερχεται ο πονηρος καν ἁρπάζει σο ώς ος”. ἐν τη 
/ . ωέ αν. 3 « λ- λ 6 / 

καρδίῳ αυτου. οὗτος ἐστι ο παρα τήν ὁδὸν σπαρείς. 
ε θα λ / Ν ον. αλ ς κ. δν 
5Ο ὃὲ επι τα πετρώδη σπαρείς» οὗτος εστη ο τον λογον 320 
ϱ 2 / Ν »Λὶ λ μις ον / κ ο ᾳ 
ακουων., αι εύθυς ετο χαρος λαμθάνων αυτον’ 

᾿ 2/ λ ανα νι] ε ” Ν / ο 2 

Ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτω» ἀλλὼ προσκαµρος εστι’ 21 
/ Ν 4 ο] ϱν π Ν / »Λὶ 

γενομένης δὲ ολίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὖθυς 
4 ε Δ , ΔΝ -- α - ΔΝ οἱ / 

σκανδαλίζεται. ὉΟ δὲ εἰς τὰς ἀκώνθας σπαρεὶς, οὐτός 33 
ν] ε Ν 2 Μι Ν / -” . 

εστιν ο τον λογον ἀλκούων καὶ ἤ «εριµμνα του αἰῶνος 
/ / ο. δ ι) // ” / ’ ΔΝ 

Βσούτου, κὠὶ ἡ Ἡ ἁπάτη” τοῦ πλούτου συµπνέγει τον 
’ ν 3/ / ϱ κ κ ᾿ . 

λογον καὶ ἂκαρπος γῶετα!. Ο ὃς επὶ τήν γην σην 25 
ν λ χ ο 5 ε Ν ῤ ι) ΄ Ν 

Ἠολην σπαβθείς, οὗτος εστι ὁ τον λογον ακουων καὶ 
ἡ γι ολαὶ δ) // ” λ - ε Νο ον εν 

συνιων ος ὁη Λαρποφορει και ποιει ο εν εΛΩΤοΥ, ο δὲ 

Ζ ο συνιώσι. Ὁ ο ώριμα, 

(9) ΡΕΕ. 1. 19. αἲἲ]. Με. Υ. αἲἲ ᾱ. ΌὈνγ. Ώαπιαςρς, Οοηβίταί, (4) ἠδυ- 
χς. αἱ. 19. Ἐά. (ειίαπα 8ἱ. 9.) ΟἨΗΥ8Φ. νήθησαν ἰδέν. Ὦ. οπηί. (α) -ἰ- µου, 

τα Μι. ὃ οοἆᾱ. (α) ἐπισρέψουσι!Ί. Μι. ο. 8Υ9. Ρ. Ὀγίκ" (8) -- διχό- 
15. 118. οἱ. 6. Μι. Ύ. αἱ. ὅ.. (0) Ἑ µε καὶ Ἐν. 18. Μι.Ε, (5)-8Ρ0, 
ΟΡ». 19. 95. 124. 151. 918. Ἑν. 16. ἍΆΑππ, εαΠί. νετς, 6ετπι, 1, οὐ). 9. 
86, αἲ. 18. Με Υ. ο. ἆ, αἲ. 9. Ἐὰά. οεἶα,  (Ν) ἀγάπη. 116. {(ἳ) τέσ., 
σαῦέ, ΟΠΥΥΕ, πις, (ο) ἀκούουσι. Ὁ ὮἙ. «Ἀπί. Υετο. νετοῃ. «ο]θ. οἶαν. | εἰ, 
ΏΜ. 1. 19. 98. 194. αἳ. ΠΠ. Μι.ο.ξ. Ὑι]ς. σε, 1.9, | δ--ὔ6,58,. 
κ. 8.5, ΟΓΙδε 0ἨΥΥ5. η Μί.4 εοᾶᾱ, 



26 ἀπῆλθεν. 

3 ; : η να Ἐν / Ν λ πὰ 

ϱ7 εποιησε, τοτε εῴανή καὶ το ζιζάνια. 

ε , » Ν ” /“ 

90 "αυτοις τὀν σιτον. 

6Α5Ρ. ΧΙ1Ι, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, σ9 

Ο4. ὀξήνόντων ὁ δὲ τριόκοντο. | ”Αλλην παραξολήν παρέ» 

θηκεν αυτοῖς λέγων [ὠμοιώη ἡ ἤ (Δασιλεία τὼν ;οὐρανῶν 

ὠνθρώπῳ | σπεί οὐσι χαλον σπέ ο ἐν τῷ οἀγρῷ αὐτοῦ. 
Π ων κ 

96 Ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθῥώπουςν ᾖλθεν αὐτοῦ ὁ έχ- 
/ 

θρὸς, καὶ έσπειρε 

:ς ” ωό ο) / ιο 9. ” 

ο δοῦλοι σου ΜΦΜΑΜΜΝ. έέπον αυτω 

ἐσπείρως 

98 οὖν ἔγει ν Τ ζιζάνια ; 

λαλον σπέρμα Ἡ έν σῷ 

ΙΟ ὃξ ἔφη αυτοῖέ 

/ δν 4 / ο δη λ 
ζιζάνια Ονο εσον στον σιτον», που 

: λ 

ὍὍσε ὃξ ἐδλάστῆησεν ὁ γόρτος: καὶ κοιρπον 

Ἡροσελθόντες δε 

κύριε, οὐχ) 
ο κ . / 
σῷ ἀἄφγεῷ: ποθεν 

᾿ / ὶ ”/ 

ἐχββος ἂν- 

ὄρωπος φοῦτο ἐποίησεν. Ἱ οἱ δὲ δοῦλοι εἰπον αὐτῷ" δέ» 

90 λεις ἳ οὖν ὠπελθόντες ὀλλῥήμμή αὐτώ; Ο ὃς ἐ ἔφη" 

οὐ: µήποτε συλλέγοντες τὼ ζιζάνιων ερριζωσητο ἅμα 

ὥμο- 
νο ν ψν. / 8, - κ δω. ω 

φότερα 7 μέχρι τοῦ 9ερισμοῦ καὶ εν ” Ἑ καιρῷ τοῦ 
-”- 3ὁ ”- ω ” / .” Ν 

3ερισρου ἐρω τοῖς φερισταῖς' συλλεξατε πρῶτον τὰ ζε. 

/ | / 

ἼΑφετε ἩΧ συναυξάνεσθαι 

Ρ Ττα. ” Ἔ σῷ. 

εσ 

(κ) -ἵ- ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 89. 
ἵη πα. 29433 Τη τη, αλ]. Ἐναησε]]δία- 
ία. Μέ.ς. Ε. 4. 18. νετοῃ. (1) σπεί- 
ανσι. Ὀ. 13. ὅὸ. αἱ. 9. Μι. α. ο. Ζ.Υ. 

Βεοπο]ος Ουἷσι ἵπ Μί. ο. Ἐά. 89, 

αέν, (86ἆ Ρ. πας. ἵπ ἄι. Ἰαβεέ τες,) 
Ἁτγ. Ῥετεε, Απ. γμἱς. Τί. εχς, ε8ηΠΐ, 
εοί οἶατ, Αιηθςι (η) ἐπέσπειρε, Β. 

α, 18.119. 15Τ. Μέ, ο, Ατππ. Πέ, Υμ]ς. 
«Οἶεπι, Ο5, Νγεδ, ΝαΖ. 8εΠο]ία νεί. 

«Ἱτεηρ. Ἐπὶσ, Απιος, Ζεπο. ΟΠἨΣΥ8οΙ, 
«(π) ἔσπερε ΟΡΕΕ. 99. 8]. Τ. Μι. Υ. 
ε,β (ο) -- Κ. 118. Εν. 9. 18. 96. 
«|. 18. σι Βαίδ. 89. Μι. ἆ 1 κα, 

6. ΟΠΥ6. πι, Πρίρη, Επίπγπη, (5εᾶ 
Μαῦοπί Μι.1.π.) (9 ΒΟΡΕΕ 
αΚ8. 1. 121. 918. (οὔπι αἱ. 11.) Εν. 
«9. 36. α11. Μί. Ύ. α. ο. ἆ. αἱ. 11. Γά. 
85, ρ. παδεί Ιππῃ. 0Ἠήγς. εέῖαπι Ἱπ 

Μέ, 4 οοᾷᾱ, {(ᾳ) οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσιν, 

«Ἡν ἵμοπα 1071, εἶατ, 66ΓΠ1. 9, λέγουσιν 

Μι. α. 18.9. Κά. 

Μι, 9. Ευπ]ος., 

αὐτῷ οἱ δοῦλοι. Ὦ. Ἰίοπι ο, Μί, ς. 9, 

Φ4Γ. ΑΓΙ. οΝΗΩί{. Υ6ΓΟΠ, ν6Υς. δΕΓΙΗ. 

1. «ο]Ώ. «οτΏ. 9 ϱ) Ξ9Ρ, Μι, 

9ΥΥ. Ῥοῦςς. ΑΓΙΠ, ΦαΧ, γΥυἱσ. . οχςο, 
Ὀτῖπκ. Ἐπ]ος, (86) σολλέξομεν. 19.16. 

τπτ. 108. 110. 118. 191. 2056. Εν. 18. 

θ]. 1ο. Μί. αι. αι αἲ. 11. Ε. ΟµΥΥς. τά 

Μί. 2 οοάἆ: (ϱ καὶ σὺν σῖτον σὺν 

αὐτοῖς. Ῥ, 1ίεπ 61. Μέ, 6. τ, Τη. Π. 18, 

815, Ῥεγςς, 9ΥΓ.Ρ. ς, αξίε, Ύ μἱρ.. ο0γ)ὸ. 

δοεν () -ἰ οὖν. Ὦ. 1. 16. 108. 115. 

290. 8]. 4. Μί. α. αἱ]. ὃ. 8υσε, Ρ.ς, 
οροΙ. ΟἨγΥς. ἵπ Μέ. 4 εσἑ. | -- δὲ 
ΝετΟΠ. νετς, «010. εἶα”, δοτπι, 1. 9. 

εοτῦ, 2. («) αὐδάνεσθαι Ἱ,. 1. αἱ. 3. 

() ὄχοι .. 

τς, εἰἶαπι {η Μί, 3 οοὐᾖ. ἕως Β). 
(4) Ξ ΒΡάΑΚΜΡ, 

1. 19. τι 893 194. 1851. 151. 918 
(οσπα αἱ. 10,) Ὦν. 9, 96. αἱ. ὅσ. Μι, 

Υ. ἂι εν αν αἱ, 11. ΓΕ, Πρὶρῃ, 



00 ! ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
/ ’ Ν ” 2 

ζάνια, καὶ δήσατε Ά αὐτὰ Ὁ Ξ- 

6ΑΡ, ΧΙΠ1Τ. 

---- 

η] / ” Δ ἀ 
εἰς: δέσµιας, πρὸς το 

” δν δε} Ν αν νὰ / νο 
κατακαῦσαι “αὐτά"' τον δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς την 

: / 2 

ἀποθήκην µου.] ᾿ Αλλην παροθολὴν ἀ παρέθηκεν  αυὐ- 91 
ο” / « / 3 Ν ντ / ο 2 . ΄ 

τοῖς, λέγων" | ὁμοία ἐστὶν ἡ [βασιλεία τῶν οὐρωνῶν κόκκῳ 
/ ε! Ν 2/ 2/ - 3 ας ᾱ ” ε 

σιωάπεως» ὂν λαθων ἄνθρωπος Έσπειρεν ἐν τῳ ἀγρῷ αυ- 
”. ν Ὃ / ι / 2 Ἱ . ” / . 

σου. ΦΗΡΟΤΕΡΟΝ εν εστι ποντω» των σπεθμοτώὠν 95 

/ Ν ” η ρν 

των δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον "τῶν λαχάνων ἔστὶ, καὶ γί- 
δένὸ 4 {2  ϱ, λ ”.. ” 

νγετοι 0εν θ90; ωστε ἐλθεῖν σο πετειο του ουβανου; 

Ν -” 5 ο- ” ) 

λαι Χατασλήηνουν εν τοις λλάδοις αὐτοῦ. ] ”βλλην πα- 99 
λ . ” Ν / 

ῥωβολῆν ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς' [ὁμοίω ἐστὶν ἡ βασιλεία 
.» 9 ν / η] .” .ἳ νο λ “ 

σῶν οὐρανῶν ζύμη, ἤν λαθοῦσαω γυνὴ Ἡ οὐ ενέκρυψεν΄ 
/ / 1 ο’ / ” 

εἰς ἀλεύρου σώτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ολο. Ταῦτα 54 
/ εν) / ες ” ” Γη . ”/ : 

παντο ἐελαλ.ΊσΕν ο ιήσους εν ποαραξολαῖς σοις οχλοίςυ 

καὶ γωρὶς παραθολῆς Γρὺκ ἐλάλει αὐτοῖς "Όπως 95 

πλήρωθή σὸ ῥήθὲν διὼ Κ τοῦ προφήτον, λέγοντος" ἀνοίξζω 
3 ο ο” νἱ / 2 / / 

εν παβαοολαις σ0ο στο. ρου) ἐρεύξομαι πεπρυμενα 

ΑΝ . / / 

ἀπο καταξολζῆς κόσμου. Τότε ἀφεὶς τοὺς ὀγλ.ους, 

[7λθεν εἰς σὴν οἰχίαν Τὰ -- ο Ἰησοῦς" ] κοὶ προσῆλθον 

Γ Ο2 ἔνουψεν. 

(ἡ)ΞΗΌ. 948 1926. Ῥογ.. Ρ. εαπί{. Ὀεϊχ. 

εἶατ. Ερίρᾗ. Λας. (0) Ξξεἰς δέσµας. 90. 
εἰς δεσμὼς. οοᾶ. Ἐά. εἰς δεσμοὺς. 44. 61. 

ΦΙ8 (οσαι 16.ΤΤ. 108.) ΜΕ. πι. δεσμὰ». 
ΡΓ,. Μι. ο. εαηί. [α1{. α]. ΟτὶΡ. ΟµΥΥς. 
ἱπ Μί. 6 οοἆἆ. δεσμᾶ. 99. 995. δεσμοῦς. 

Μι, 1Τ. (9) Ξ 0. 86. Αιπι, γα]ς, 
1{, εχο. Ρεϊχ. Λας. (4) ἐλώλησεν 

ΡΙ.Σ 1. 19. 194. οαπί. ΥεΓΟΠ, γετς, 
Ὀγὶχκ. «οἱ 0. «ογΏ. 9. οἶας. (α) -ἷ- 
πώνσων Ἐ. 116. 111. 1423 151. 182. 

918 (οι αἱ. 9.) 996338 9918 99433 
ϱ95. αἱ. 94. Μι. ἆ. Ἱ. 1. α]. 8. Εά. 

ΒΥΤ. υίγ. Ῥετ». Αιγ. ί1. Ατπι, Β]αν. 

γυ]ρ. βαχ. Τί. εχςε, οαπί. Ευγ]. 
Ἠτατ. Απιῦς. (8) κατελθεῖν. Γὰ. 

(6) Ξ Ὀ, 106. αρ. ΜΙ]. οαμί, || παρί- 

θηκεν αὐτοῖε. Ο. Μέ. πῃ. || -- λέγων ΟἨ, 

19. 91, 115. 118. 194. αρ. Βίεᾖ, 
191. 151. Μι. πι. ψ. σεγπι. 9. εἶατ, 
(4) αἲ,. (5ἱ. π.) 1. 151. 918. (εαπι 
αἱ. 10.) Ἐν. 9. αἱ. 69. Μι. α. ᾱ. α]. 
14. Εά. ΟΝΤΥ5. ἵπ Μι. 6 εοἀἆ. Ο5τ, 
ΜαοαΥ, Οπ5ᾳγ. ΤΠΟΟΡΗΥΊ. 8εά Οἶεπη. 

πίτες. (4) οὐδὲν 4Ί. 50. 106. 181. 
295. Ἐν. 4. 18. Βατὸ. 2. Μι.ς. Ε. Ε. 
νγ. Ρ. υγῖχ, Οἶεπα. ΟΥ. θοπαο]. 0Η179. 
Ρὶς ἵπ Μίέ, 6 εοάᾱ. (19) -ἰ- ἡσαιον. ἲ, 

19. 90. 194. Μ{.10 «οἆᾷ. οσα αρ. Εις, 
εί Ῥογρ]γγ. εἰ Αποημιμι ἵπ οθίεπα, 
στ. ἵη Ρα. οί Ἠιετοπγπααπα, || «4ναρή 

ππα]απί Ἐνς. Πίου, εί Οαίεπα, (1) 

Β.1. ΟΣ. (α) Ξ5Ἠ ΒΡΌ. 1. 118. Ἐν. 
19, 15. 168. δειπε], «ορί, Αδίι Ασγι 



τησ αντε μεν-ὖ- 

νχι 

Ν ” ὡς 

98 υἱὸς τοῦ ἀνύρωπου" 

29 

40. 

4] 

42 

40 

44 

Ου1ρ. ἵπ ἐοχία εί αἰῖας απαίοῦ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ο1. 
υ Δ . . / / ”/ έ ρω Δ 

αυτῷ οἱ μιαβητα! αυτου, λέεγοντες) Φρασον Ίμιω την 

0ΑΡ, ΧΤΠΙ. 

παραξολὴν τῶν ζιζανίων “τοῦ ἀγροῦ.. 
ν. 

“Ὁ ὃξ ἄποκρι- 
Ν ο’ 5 κα {δε / Ν Χ / / ϱ 

θεὶς εἶπεν Ραῦτοῖς ὁ σπείρων τὸ καλον σπέρμα» εστιν ὁ 
ε ην ΔΝ 3/ « / Ν Ν 

Ο ὃὲ ὠγρβὸς» εστι ο κσµος' το δε 
Ν ; κ ο αν / Χ΄ Άν 

χαλον σπερρω» οὗτοί εἰσω οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" τὼ δὲ 
” - // κ 3 ν 

ζιζάνια, εἰσὶν οἱ υἱοὶ Ἱ τοῦ πονηροὺ. ὉΟ δε ἐχθρος, ὁ 
/ ) Ν ”/ « ὃ 9 ολ. δὲ α Ἆ / 

σπείρας αὐτὼ, ἐστι ὁ διάξολος ὁ δὲ φερισρς» συντὲ- 
ον -// αν 3 ς δὲ 9 χ ᾿ ο ε.Β 

λεία τοῦ αἰῶνός εστω" οἱ δὲ φεριστα), ἀγγελοί εἰσι. 
αρ” νά Ν λ 

Ώσπερ οὖν συλλέγεται τὸ ζιζάνια καὶ πυβὶ ὃ καίνταν". 
ϱ/ ” ᾽ ο η -. 2» ε ) /’ 

ουσως εσται εν τῇ συντελεια σου αιώνος Ἡ- τουτου. . 

] ” ε ελ πό Ἡ θ / λ ε] µ « ” 

Αποστελεϊ ο υἱὸς του ἀνέρωπου τους ἄγγέλους αυτου, 
ἀπ η 3 .” / ι] ” , Ν 

χωὶ συλλεζουσω εκ τῆς (θασιλείας αυτου παντα το 
/ . ἉἍ . λ 3 / Ν 

σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦγστας τὴν ονομα», Και (να- 
- ᾿ Ν 3 Ν , -- / 2 ρω. 2 6 

λουσιω αυτους εἰς τήν Λαμμωον του πυρος" εχει εσται ο 
ΔΝ Ν ς κ ω 3 / νά ’ 

Ἀλαυθμος. αὶ ο (ρυφμὸς σὼν ὀδόντων. "Τότε οἱ δί- 
“πας 

χοαιιοί Σασιλείω΄ 
.” Ν ο ο. οἡ .” 5 ΄ 9 / 

ὅ σου παωτρος αυτων. ο έχων ὠταο ἀλπουείν ἀκουέτω. ] 
/ “͵ 6 ών ο κ ο / -,ω Γη -” 

2116 λν κάμλίρ ἐστιν βασιλεία. των ουρανων ήσαυρῷ 

πεκρυµρένω ἐν "τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ὤνθρωπος ἔκρυψε, 

3 // [ὸ ευ .) ” 

π εκλάμψουσω ὥς ὁ ἢλιος, ἐν τῇ 

: 

Σκχαταλαιεται. 

Β]αν.2.9. γυῖς. Τ. εςς. Ὀεῖχ. εί οἶαγ. 

 -- 
αὐτοῦ. 1. 118. Ἐν. 19. 14. 18. Ὀἱς. 
βἶαν. 2. 3. Οδ. ἵπ ἰοχία εί α]ίας 

απαίεγ. 0178. εἰίαπι ἵη Μί. ὅ εοἆ. 

(0) διωσάφησον. Ὦ. ΟΥ. 5οπιε]: θοἆ ἵη 

918 (ουπι αἱ. 10.) 936. Ὦν. 9.4 18, 
96. αἱ. 18. Μι. Υ...ς. ἆ. αἰ. 14. 4. 

ΟΗΓγς. οίῖαπι ἵπ Μέ. ὅ εοὐᾱ. Ώαππαςς, 

| κατακαίονται. Τ). (ὁ Ξ ΒΡΕ (αι. 

β.) 1. 5. 94. 96. 1889. 195. Τὰ. νε, 

τι, εκςο. Ὀι]χ. εί εἶαν. γμ]ς, Ογη, 

εοχία οί αἶϊας αἰϊᾳιοιῖος πέ τος. 
(ο) Ξ- 1193 Μί. πι. «010. καὶ τοῦ ἀγροῦ. 

Ἀνγ. Ῥετς, Ρ. εί πι. {ίΠ. οτῦ. οἶαν, 
ποὺ ἐχθροῦ 195" (ϱ)ΞΡΒΕΌ. Ατν, βδ, 
Οσορί. γαἱσ.πις. Π. (εχκς, ὑσίχκ. σοἱῦ. 
εἶαν. σεπα. 2. σβί.) Οτὶς. αἱ νἰἀείας, 
(4) πεφιαπιν Ὑμἱς. «οτΏ, Εογ. πεφιῖ- 

ἐἰῶ, νετο. 5ετπι. Ἱ. εο]ϱ. οοτΏ. 9. 
(9-80. 19.194. Οτ.δεπια]. (5) ΟΕ, 

"αξΚΙΜΝ. (δε. σ͵) 10. 99. 194. 151. 

Ίτοη, Ἠίίαν. Ἰμασοἳξ. Λιις. (ο) κα. 
Ψουση. ἢ). 194. αρ. Βϊτεῃ. Μι. α. ΟΥ. 

{εγ. 025. (πα) δόζη. 115. ἵπ εοπ- 
δρεοῖι, Λιοί, ἆς ρτοπιίςς, (Υ) τῶν 
οὐρανῶν, 19. ΙΤ. 59. 119. 194. Ἐν. 3, 
15. Ατπιν ΟµΓΥς. πῃς. (ο) 5Ὁ 

Οορί. Ὑμ]ς. ΤΕ. εχο. Ὀτῖσ. οἱ οἶαν. 
(α) -- Ὀ. 118. 140. 189. Ην. 18, 
96. αἱ. δ. Μί.ς. Κ. 1. αἲ. 8. (εγε, 
εἰίαπα ἵῃ Μι. 6 οοἀᾱ, 
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ξ -”// Ν ) / ων 4 Ν . ” 

Εγεί πωλεί, οί ἀγοράζει σον “η ΕΚΕΙΝΟΝ. 

ΤΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
 ἃ ” .. : 

καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὑτου ὑπάγει, καὶ 

6ΑΡ, ΧΙΠΠΙ. 

λιώλΦ.. 
παντα οσα 

. ἐστὶν ἡ [βασιλεία σών ϱΑΕΡΗΗΝ 5 ἀνθρώωπῳ΄' ο 

» ζητουντι ααλοὺς μαργάρίσωςι υ] Εὑρὼν δὲ ” 

θὰ ξ ὥώ --. 
ΑΟ µαργαρίτη», ἀπελθων πέπρακε πάντα ὁσα 
ιο δ΄ Ἡ / α' οὰ 

εγε, ζουί Ίγοβωσεν ουσ). 

Πόλιω 4δ 

ενω 46 

« / 
Πάλη ὁμοία ἐστιν ἡ βασι- 47 

” ο” η] λ 

λεία τῶν οὐρανῶν σογήνη [βληθείση εἰς τὴν Φάλασσαν, 
Ἀς Ὁ ΝΔ / / 

Ἆαὶ ΕΝ παντος γένους συναγαγουσ 

ρώθη, ὀἀνωξιξδώσανσες, Ἆέ 
/ 4 ΔΑ) ἃ 

βίσαωντες συνελεξαν τῷ Ἰ καλω εἰ 

σαωπρὼ ἔξω ἔθαλον. 

πα- 

Κωγγεῖων τὼ δὺ 

1 »” ας) / εωμ . λ 3 .. τα 

ἁρίῶνος. ἐξελεύσονσωι οἱ ὤγγελοι, καὶ ὀφοριουσι τους 

6 Ἡν, ὅτε ἔπλη- 48 
Ν λ 2 λ λ4/ 

ἐπ τον οαέγιαλ.ον--- και 

ϱ/ “"/ 3 ο / κά - 

Όντως εσται εν τῇ συντελείᾳῳ του 49 

ΔΝ / ” ’ Ν ”” . 

πονηρους ἐχ μέσου τῶν δικαίων Καὶ βαλοῦσιω αὐτοὺε δ0 
9 π / ο” το ο”. 2 ε τς. Άι σοι 

ες τήν Άδμινον του πυρος εΝεἰ εσται ο αλαυύθμος λΛαιθο 
εν ” 2 / 

σων ὀδόντων. ν ρυγμος | ὠ 
” ’ / ) μ ο 

συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσι αὐτῷ" ναὶ, Ἡ 
4“ 

618. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' 

ιών 
.-- αν- 

διὼ τοῦτο πᾶς 7βαμρα- 

πι οἳ ε 3 
ϱο ος εὔρων. 

(9) σώλε (πάντα) ὅσα ἔχει ΒΥΕ. 1, 

61. 108. 118. 191. Βσε. Οορι. Ὑμ]ς, 
Ἶ{, εχς. υτῖα, ΟµΔς. θειπε]. | --πάντα 

Ῥ. 98. 61. 119. Μί. 5. Οτἱς. εεπιε]. 
(ο)  ἙΒ. 60. 59. ΟΙ1Υ9. είῖαπι ἵπ 
Με. 6 εοἀᾱ. ΑΙΠΟΓ, 8εὰ Ἰαρεί Ο5ἱ6. 
(4) Ὁ (5ι. β.) Ε.. 1.12. 99, Ἀντ. Ῥείεν. 
Αοιλ. Ατπι οἶατγ, ΟΥΓ. εί ἐπυεπίεηδ, 

σαπί, ἐπνεπία αμίοπι. , πας αγξέαν 

γιυρ. 1ε. οχο. Ὀεὶχκ, ΟΥρτγ. (ε) -- Ὁ. 
194. Όορί. εαΗ{. Ν6ΕΥΟΠ. νεΓς, βεσιη. }. 

εἷας. Ὅσρτ. θεά αρεί Ορ. (ϐ- 

Ῥ. 36, εἀπέ,. γοτς, «οἱ Ὦ.9.οἶαν «οἱῦ. 

ΟΝσγε. βοππεὶ ἵη Μί. 4 «ο6ᾱ. Βεᾷ Ίνα» 

Ῥεί ΟΓἱΡ. 

βίκασα» αὐτὴν. Ὦ. Η, (εχο. εϱσὴ, ο), 

(5) ὅτε δὲ ἐπληρώθη, ἄνε-- 

{ου.) ΑΠΙΡΓ, Αυς. | -- αὐτὴν Ρ5. 106. 
Ἐν. 12. 18. Μι, Εξ. μα, Ζ. (11) καὶ ἐπὶ 
σὸν αἰγμαλὸν. Ο1,, ὰ. ΒΙΑν, 9,9, Ἀ8χ. 

γυῖρ. εοΙβ. Ἰ, εοἶο, ἔρα. σετ. 9, 
ραί. Ο5Τ. [--καὶ. 19. 194. αρ. Βἰτο]ι, 
νετε, {(ἱ) κάλλιστα ἵ). νοτοἩ, νρτς, 

βειη. 1. οἶπγ. ον, 3. ΑΡΤ. Αι, 

πιείογα, οι, (4) ἄφγ». 194. 1, 

ο. Εά. Ονὶᾳ. {εν. (εεπιο αέ τες.) 
ΟΥ, Τειάον. ὤγγεῖο 39. 886. ῥ. τη». 

(1) κόσμου. ἵ). (1) 5 ΒΡ. ζορς, 

ΑΝ. ν ης. δαχ. Τί. (οχο. ὑσὶκ. οἶαν. 
βεῖπι. 9.) Οµὶψ. | Ξ- ὁ ἐπσοῦρ. Αγ. ο, 
(1) 5 Ὀ. 1. 19. 1941. υγ. Μρτως, 
Οορί. γμ]α. Εαχ. εσαίἩ εοςὺ, 1. 9, 

ἔογ, Ουρ. ες ! 

/ ” ΄ ” 

Ἡ ας Λέει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς"' δἳ 



 ω// 
ὦδ αυτου. 

6ΑΡ. ΧΙΙΤυ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 65 
Λα. 9 » ϱ) / Ι Ἡ 

σεὺς»  μαθητευθεὶς Ὁ τῇ βασιλίᾳ” τῶν οὐρανῶν» ὁμιοιὸς ἐστιν 

ὠνθρωπῳ οἰκοδεσπόση, οστις 3 ἐκξάλλει ἐκ τοῦ 9η- 
-” ι. Γ Ν ΔΝ / 

δ0 σαυρου αυτου καρα καὶ παλαιᾶ. 
δν) / 6/ 

Και εγενετο, οτε 
να « 9 λ ϱ Ν / . 

ετελεσεν ο ιήσους τας παρα οολωῶς ταυτας», μετήρεν 

ἐκεῖθεν. 
Ν τ Ν 9 Λ / ο ” σον 9 8 

Και [ελύων εἰς την πατρίδα αυτουν ἐδίδωσκεν αυτους 
τ .- -”// 3 ” ο. ϱ/ ς 3 / ”’ 3 

τῇ συιαγωγῇ. αὐτῶν] ὥστε "ἐκπλήττεσθαι αὐ- 
ν ΝΔ / 

στους, Λαΐ λέγειν’ 

δ6 δυνάμεις εδ. 

/ ς 

πὀθεν τούτῳ ! 
] ο δ 3 ϱ ” / 

Όυγ οὑτὸς εστιν ο το τέεκτονος 

ς / ϱ/ 11 λ ε 

 σοφια αυτη» ΄ καί αἱ 
κά: 

νιος: 

οὐχ) ἡ μιήτηρ αὐτου λέγεται ήν καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
// 

αὐτοῦ  νονά, καὶ 7 ;ωσῆς. καὶ σέµιων, 3 καὶ ἰούδαςα 

6 Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ουχ) πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι 
/ .” / ω ’ κ 4 / Ι] 

57 πόθεν οὖν σουτῳ ταυτο παντα; Και ἐσκανδαλίζοντο εν 
αρ « Ν, 9 ”» ο’ ] ». ᾿ 2/ / 3”/ 

αυτῳ. 0 δὲ ήσους εεπεν ἄντοις' ουν. εστι προφήτης ἁτι- 
9 ΔΝ 2 μα εσρίδι 3 « ο // πα «» νά 

05. εί [α4 εν τῇ πωτριθν αυτου. αι εν τη οιπ/ο 

Ἀ "4 .) Ψ  ω 

διὼ τὴν ὠπιστίαν αὐτών. | 

4 » ) / , ο / ἃ / 

Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ "δυνάμεις πολλὰς, 

[Εν ἐκείνω τῷ καιρῷ ᾖ ν Πρώδης οὁ γης Ὢ τῷ κάίρῳ Ίπουσεν ἠρώδης ο τετράρχης 

Ν ή 

Ρ εές σήν βασιλεία», Ο12 ἐν σῇ βασιλεία. 

(ο) γεαμµατευθεὶς. Μι. ἙΒ. || -- ὑφ᾽ 

ὑμῶν εἰσελεύσεσαι, δί ΠΠΟΧ: 

ὁ βασιλεία τῶν οὐθανῶν ἀνίρώπῳ. Μί. ο. 

(ϱ) ΒΚ. 1. 13. 15. 33. 64. 19. 114. 
ἀρ4. Μί. ο. 5, γ. 8γτ. Αγ. ΕΠ. Βίαν, 
οΗς. αυθίον. ΑίΕ. ΟΥΓ. ἀθεῖο». Βγο- 
εορ. σῷ βασιλεῖ. Επίλγπα. ἐν τῇ βασι- 

λεία. ορ. 4». Νις. Τι, 0Ντγς. οίῖαηι 
Ἱη Μέ. 8 εοἀᾶ, Ίτεη, αν, Απιος, 
Άυμ,. ὧε τερπο, Ζεπο. ἰέεπι Ἀ]αν, 9, 
(4) σροθίρω. 1. Οτίς, (5) ταῖε συν- 

σγωγαῖς. Θ4. Ῥετεε. (811) Ἀ]αν. 1, 
γυῖν. (9) ἰκσλήσσισίω. ΒΟΡΕΓΕΑ, 
αἲἩ. Ἐά. (8) -- πᾶσα Ὦ. (8ἱ, β.) 
Αν. εΆπάί. {() -- 1. Ογγα, ἵπ Με. 
4. 5επιε]. ΑπΙΡΤ. καὶ ᾗ ὀύναμμ. Μι. ᾱ. 

ε ΄ 3 

ὁµοία ἔφιν . 

18. γ.νοετε. (κ) -{- ύοεερ]ὲ, νοτου, 
σεις. 5ετηι, 1. οογΏ. 2. εἶατ. Μπι. ρα!, 
ὀπνεπςο. (γ) Ξ 19. 11. 9336. Ἰωσῇ. Β, 

1η πΙςΥΡ. 94. 118. 151. 915 (οπι Τ6) 

Εν. 2. αἱ. 5. Με, ᾳ. 18. ΘΥΓ. Ρ. ωσὴφ, 

Β0. 1. 99. Οορί. 9ΥΤ. Ρ. ἵπ πι. Ἶε, 

οχο. σαπί. Ὑπὶϊσ. Οτῖς, ίογ. Ἠῖες, 

Ἰωάννης. ΏΕΕΑΚ.ΜΡΒ. ἹἹ. 119. 1913 
9909 Ν Εν. 96. αἱ. 9. Μί. Υ. 11. 8ἱατ, 

Ὦ, ομπί. ΟΕἷς. εεπιε]. εἰ «Γοβσππες εξ 

«οδερἠ, Μτα. σα. (2) Ξ61. Οτίς, 

εοριε]. (α)Ξ Β10). 98. οαηὲ. ἰδᾳ 19, 
194, Οτῖς, εεπιο].  (89)9Ξ1.. 11. 118. 

Ρεΐς, δοτπι. 1. Πατ!” Οτὶᾳ. Ὀἱε (αΗδὶ 
προς) ΗΠῃτ, Απβ. 21γ. (ο) σηµεία, 
Μις, 



64 ΤΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σΑς. χιν. 
π 9 λ 9 µ. ἵ ο 4 μα νο 

σήν ἀχοῆν σου Και εἰπε τοῖς παισι αυτου" “ οὐτός 
3 κ Ἵψ ε ΄, 6 φἈ 2 / ο, Ὁ “δν 

ἐστιν Ἰωάννης ὁ [Λαπτιστής ". αὐτὸς ἤγερθη ἀπο τῶν νε- 
. Δ ὃ Ν ” « λ ; ρα ” {» 4/ . ” 

πρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσω "εν αυτῳ. 
ε Ν ς / ϱ , Ν ο 4 ξὸ . 9 

Ο γαρ ἠρώδης πρατήσως τὸν ἰωάννην, εὐησεν ὠὐτόν 
/ | . ο ΝΔ ” 

Ὁ καὶ ἔθετο” ἐν ὶφυλακῇ, διὰ ἠρωδιάδα τὴν γυναίκα 
ή. ’ -” υ ϱ ” " λ // 

Κβιλίππου΄ που ἀδελφοῦ αὐτοῦ |. Ἔλεγε γὰρ . αὐτῷ 4 
δα . ᾽ ”/ / / δια” κ" να «κ, - 

9 ἰωάννης' οὐκ εξεστί σοι εχει αυτήν. Καὶ «έλων αυτυν ὅ 
/ } Ν / ϱ”/ / . 

ἀποπτείνοι 3 ἐφοθήθη” τὸν ὀγλον, ὅτι ὡς προφήτην αυ- 
Ν ιά ο / Ν ᾿ / /“/ ”. ος / 2 / 

σον εἰχον. Γενεσίων δὲ ὠγομένων" τοῦ ἠρώδου, ὠργή- ϐ 
ς 1ᾷ Γι ος / /”/ ει] ” / /“”/ Ν 

σατο ἤ 9υγάσηρ Ρσης ἠρωδιάδος πεν τῷ μεσῳ' χα 
/ ως / / ο // . ” 
Ίρεσε σῷ ἠρώδη" "Ούεν μεθ όρκου Σὠμολόγησεν αυτ Τ 

” ὶ) ” ε. ἃ - 

δοῦνωι, ο ἐὼν αἰτήσηται. Π δὲ προθιεασθεῖσα υπο τῆς 8 
Ν ε ν δό Ν 5 ολ /“ ῤ 3 λ / /“ λ 

µητρος αυτῆς, θὸς μοι Φησν, "ὦδε ἵ ἐπιπίνακι την 
Ν -” .” ] η « 

κεφαλήν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστου. Καὶ Ἡ ἐλυπήθη΄” ο9 
/ ν κ ο μοι οχ / 

βασιλεύς" διὰ δὲ τοὺς ὀβκους Λαὶ τους συνανακειριένους» 
, / ” / ΔΝ 

ἐλέλευσε δοθηναι. Καὶ πέρψας ἀπεκεφάλισε τον ἰω- 10. 
- ” Ἴ Ά ΝΔ νά 

άννην ἐν τῇ φυλακή. Καὶ ἠνέχθη ἡ πεφαλὴ αὐτοῦ ἐπι 11 

(ἀ) -- µήσι.Ὦ (δι. β.) οππί, νστοη, 

ὑγίκ. ο]αγ. ϱεγπι. 9. Μπι. σαί. -|- ὅσι, 
Μέ, πι. ΟΓἱΡ. 5οπῃε], (ε) --- ὃν ἐγὼ 
ἄπεκεφάλισα. Ὦ. (δι. β.) 5. Μι. 19. 

ΦΑΧ. ΥΕΤΟΠ. «ογῦ. 1. 5οτΠι, 2. ο]Γ. 
σαέ. {οἱ. 0Πσγς. π Μι. θεοἀᾱ. (8) - 

ο σσ, πι τα 119 Μεας, (5) -- 

σόσεΒ. 13.194. ()--Ρ. 61. αρ. 
ΜΗΙ. ΠΠ. εαπί. Ο5ἶς. δεπηε]. | καὶ 

ὠπέθετο. Β. 1. 19. 98. 194. Οτὶς. Ρ19. 
μα) ἔθηκεν. 49. Μι. κ. καὶ ἔδαλεν. 131. 
(ϐ) -Ε τῇ ΒΡ. ι. 149 Εν. 59. Μι, 
α. ἳ, 1. ο. Ο5ἱ5. Ρἱ8. εἰς φυλακὴν. 9. 44. 
990. α]ϊας. Μί.{.ω. Ἐά. ()ΞυὈ. 
γυ]ρ. ε8Πί{. Υοτς. «0ΤΡ. 6οτπι, 1. εοἱὈ. 
{οτ. ΠἩαδεί βατ. ἄτὶς. (1) -- ὅτι 
αὐσὴν ἐγάμιησεν. Μέ. ο. 19. (αι) 
Φ4ν 98, Μι. γ. Ῥοδί Ἰωάννης ροπιπέ 

Ῥ. Μι. κ. (η) ἐφοσεῖτο, 116. 149 ἵῃ 

πῃ. αἱ. 95 εἰ Ῥατυ. 4. Μι. «. 95. 19. 
8]. ὃ. (ο) γενεσίων δὲ γενομένων ΟΚ. 

Ἐν. 15. 11. Μι. ε. ντ. αἱ. (εά ρ. 
Μαβεί τες. ἵπ πι.) Ατγ. Ῥετεε. (ορέ. 
411. Άγια. σαπ{. «00. γενεσίοις δὲ γε- 
νρμένοις Ὦ Γ,. γενεσίοις δὲ ἀγομένοις. ]. 

59, α]ϊμς. Τά. Πίἱε παία]ί, Ν υἱς. Τἰ. 

(ϱ) αὐσοῦ, ἠρωδιὰς. Ὦ. στ. (α) ἓπ πιο- 

ἀἱο ἐγοϊϊπίο, νετοἩ. Ὠγῖχ. «ο1Ώ. σογπι. 
1.9. οοτῦ. 2. αγ. πι. (οἱ. ἔπ πιεζέο 
οοπυξυΐς, σαέ. ἐπ εοπυἑυΐο, «018. --- σῶν 
ἀνακειμένων. ΒΥτ. ΑΤΠΙ. (5) ὤμοσεν. 

19. 194. Ἁγτ. Οµ1Υ8. ἵπ Μέ, ὅ εοἁᾱ. 
(69 Ξ Εν. 21. Μι. Ε. Ζ3 10. Οορί. 
Βαχ. Υ υἱς. πι. Ἡ. εχο. σαη8. ϱοῦπα. 

2. ἴοτ. (ϐΞΞ 0. οππἰ. (4) λυπγθεὶς. 

εί πποχ Ξ δὲ. ΒΡΕ. 1. 19. 194. Πίεπα 
σαηέ. νεζοΏ.νετο. ΒΕΙΧ. Ρ6ΓΙΗ. 1. οοΓΏν’ 
Ι. 9. εἶαν, Μπι 



ςΑΡ. ΧΙΥ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 6ο 
2 ν 2Ν/ ” / ν ”/ ο ελλ; 

σενα Λ0ἱἱ ἐδόθη το Άορωσιω" κουΙ ΊνεΥΛ6 τή ΦΊΤ6! αυΤήδ. 

-”. λ ” μα τά 

19 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἴροιν το Σο σωμι0ὸ» 
7 ΑΔ 2 / / .5 .”// 

καὶ εθαψαν αὐτό".Υ χαὶ ελθὀντες ἀπήγγειλαν τῷ {Πσου. 
ΔΝ / ς ρω .] / . » 3 ' / 

192 Καὶ ἀκούσας ὁ ἐησοῦςν ο εκεῖθεν εν πλοίῳ 

εἰς ἐρήμιον σόπον κατ ἰδίαν' καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλου 

ἠκολούθησαν αὐτῷ 

Καὶ ἐξελθων Ὁ -- ὁ ἰησοὺς" 

 πεζη ἀπὸ σῶν πόλεων. ] 

[είδε πολὺν ας χαὶ 

ἐσπλωγχνίσθη ἐπ Ὁ αὐτοῖς,' οἱἱ ὶ θεράπευσε γοὺς Ἄρρωστους 
Νο » 

15 αυτο». ᾿Οψίας δὲ γενομένης, προσῇλθον αὐτῷ οἱ µαι- 
λ η] ” / 2/ / 3 στ / νο ο) 

θητα] αυτου, λεγοντες᾽ ερήµος εστι ο τοπος, κο η ωρον 

ᾖδη πορῇλθεν' ἀπόλυσον ἃ 
λ 2/ ο Φ 

τοὺς ὀχλους, ἵνα ἀπελθονσες 
ὁί λ / αγ Ἡ / ε ω β / μμ 

16 εις τας πως. ογοβασώσι εαουτοις ῥωατα. 

δὲ Ἰησοῦς" 

1Τ δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
” ι α Ν΄ ] λ / 3/ ον / 9 / Ξ 

18 {γοµεν ὧδε εἰ μή πέντε ἄρτους καὶ δύο {χθύας 
α’ ”. / . λ α΄ // 19 εὐπε᾽ φέρετε μοι αὐτοὺς 5 ὧδε. 

αρ’ ' η) -” .] Πα ./ 3 ο ῤ 

ειπεν αυτοίς ου χρείαν εχουση ἀπελθεω 

Ο; δὲ λέγουσω αὐτῷ" οὐκ 
Ν 

Ὁ δὲ 
ο / .ν 

Καὶ ἃ κελεύσας͵ τοὺς 

ὄχλους ὀνακλιθῆναι ἐπὶ ἶ τοὺς χόρτους», κ Τ λαζξὼν σοὺε 

Χ ” σς 
Ω) σσώμα. 

(α) ΒΟΡΙ.. 1. 19.33. 194: 149. αἱ. 6. 
Μί.ο. κ. || -ἵ αὐτοῦ. ὮΙ.. 151. Εν. 

91. α]. 19. Μι. «. αἰ. 6. Θγγ. Ῥεγε. ρ. 
ΑΡίΠ. Αγπις 8]αν. Υμς. οαπί. «οτῦ. 
1. 9.σειπι. 1. 2. Ὀγὶχ. ου. οἱ). εἶαῦ, 
ἰοΙ. (ψ)ΞΕά. (2) ἀκούσας δὲ. ΒΏΙ.. 

1. 19. 194. Ἐν. 96. αἱ. Ἱ. Μι. 6, 5ΥΓ. 
Όορι. εαπ{. Ὀγίχ. Οµ1Ρ, ΟΠΤΥΝ. ἵπ Μί. 
ϐ οοἆἆ. (4) πεζοὶ ἴ,. 151.925. Μι. 
ο. 8ΥΓ. Ρ. Τη πη. (ϱ) Ξ- Β0. 1. 98. 
61. 118. 124.919. Αντ. ΑΝ. Οορί. 
γπ]ς. δακ. οπΗ{. νογοῃ. «010. 1. 9. 

ψετπι. 1. 9. εοἱῦ. {ογ. | Ῥομί εἶδεν Ίνα- 
δεί 1Τ,. ουπὶ Εναησο]ἰκίαγῖῖς. (ο) ΒΟ 
ΕΕΙΙΜΒ. 1. 10. 11. ΙΤ. 94. 61. Τ9. 

194, 151. 15]. Ἐν. 89. 86. αἱ]. 46. 
Μι. Ηγ.α. ς, ᾱ. αἰ. 15. Ράἀ. Οτἰς. 
αὐτὸν Οτὶρ. θεππε!. | περ αὐτῶν Ὦ. 
οι, Ἱ 

] Ν 

αυτους. κ {- καὶ, 

(4) -|- οὖν Ο. 1. Μι. ο. Οορί. 9ΥΓ. Ρ. 
ἵπ πι. Οτἰς. Ρἱ5. (6): Ξ:59. 69. ους. 

βοπιε]. (Ἠηγς. ἵπ Με, ὅ οοἆᾱ. εἰς σὰς 

πόλεις Μι. ο. | -- κύκλῳ. Ο. 98. 61. 
108. γην. ρ. ἵη πι. 3νγ, ΠΙΕΓΟΒ. Ἰέεπι 

Αγῃη. (0 Ὀ. 61.αρ. ΜΠΙ. 8ΥΓ. 

ΡεΤε. ρ. Οορί. ΑΠ. ο8ηέ. (5 
Ῥ. 1. Οορί. Ρευ8. ρ. Τί. εχο. Ὀσίχ. εί 
εοτΏ. 1. Οπσγς. ἵπ Μέ, 6 οοἆ. | Απίο 
αὐτοὺς Ροπιμὲ, Ἑ. 38. (11). κελεύ- 
σατε. ὮΞ (1) σὸν χόρτο Ὦ. 16. 61. 

ποῦ χόρτου Ο. Ι. 98. 106. 194. 151. 
Ἐν. 21. 44. Μι. ο. 3. Ρ. Ιπ πι. ΟοΡί. 
Αται (89ς- 5Ρ/(5ι.σ.) ΕΕΚΙΜ 
ΡΕ, Ἐν. 2. ὅ. 96. αἱ. Τ4. Μι. ΒΗΥ. 

19. α]. 1Τ. Ἐά. 9ὺτ.Ρρ. β]αν. 0. οί ο, 
γι]σ. Π. εχο. «ογΡ. ΟΥ, ΤΠεοΡΙΥΙ. 

Ε 



66 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ςΑΡ, ΧΙΝΥ. 

/ ) / Ν 

πέντε ἄρτους, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναθλέψας εἰς τον 
᾿ Ἆ . ος Ν , ”/ . ” - 

ουβανον, ευλογησε᾽ καὶ κλάσας έδωκε τοῖς μµαθηταῖς 
! ν) 19 / ό «ἈΝ λ ” 7) 
πους ἄρτους» οἱ δε μιαθηταὶ τοῖς οχλοις. 

κ ος « Ν ια 

ον πάντες, καὶ ἐγορτάσθησαν, καὶ ἦραν σὸ περισσεῦον ον ; 

σῶν κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Ο; δὲ οι 
3 / .’ ”/ ΤΏ « ο / / η 

ἐσθίοντες ἠσων ὤνδρες ὠσει πενταλισχέλιοι, χωρίς 
η] ” . ο ό “ 

Υυναικων καὶ παιδιῶν. 

Καὶ εὐθέως [ἠνάγκασεν Ὁ Ἱ τοὺς μαθητὼς Ρ Τ ἐµξή- 99 
5 κ // ” ν / τ ιν ΜΑ ι) “4 / 

νου, εἰς Ἱ το πλοιον, καὶ προῶγειν "αὐτον εἰς το πε- 

θαν, έως οὗ ἀπολύση σοὺς ὀγλους. | Καὶ ἀπολύσας τοὺς 99 

ὄχλους, ἀνέξη εἰς τὸ ὀρος χατ᾽ ἰδίων προσεύξασθα!. 
μη να / / ον δν 
οψίως δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. 

/ Ἡν ο’ ο ώΑ 85 ν. ή. 
ἔμεσον τῆς «αλάσσης ἤν Ἡ βασανιζόμιενον ὑπὸ τῶν 

5 / χ ιο Ἀ ι) ών ε ”/ /“/ 

κπυμοαπτων" ᾿ ην γαρ εναντίος ο ἄνεμος. 

Φυλακή τῆς νυκτὸς Σ ο0 ἀπήλθε" πρὸς αὐτους 2 Ἡ, πε- 

| 3 ” . - Ἴ μή Ἡ . ως 

ο Έ ὁ ἐησοῦς. Ῥ Ἱ αὐτοῦ. ὅα5ζλ. 3 Τ ὁ {ησοῦς. 

() Ξ Μι ΙΞ γε. νετοπ. οοτὺ. 1. 
ΟἨΓΥΕ. ἵη Μέ. 6 «οἆᾱ. | Βορί κλάσας 
Ροπυηί Ῥεγ. Ρ. ΟΡ. βεππε]. (πι) - 
Μι. κ. α. Ἁντ. Ῥεήεε. γμ]ς. Τί. οχο. 

εαη{. εί Ὀγῖχ. ΟΓ. ὡς. ὉὈ. 1. 98. Μί.ς. 

Γιά. (η) παιδίων καὶ γυναικών Ὁ. ]. 

Οορί. 1. εχκς. Ὀγὶχ. ἔος, εί σα(. Ο5, 
“Απο. (ο)Ξ ΒΟΞΡΜΡ. 1. 88. 

194. α]. 16. Μι. α. 8ΥΓ. υἱγ. οί Πΐεγ. 
Άγ, Ρ.οί γ. Ρετε. Ρ. ΟοΡρί. ἆδί. Ατπι, 
οαη{. «οΓΡ. 1. Ὀσίχ. ΓοΓ. 6ΠΠΠΙοΓ. {ο]. 
Ογ. ΟἨΓΥΕ. εέῖαπα ἵη ΜΙ, ϐ «ο, ΑΓ- 

που. (9)Ξ0ΡΙ.5.1. 88. 108. 191. 
Ἑν. 2. ὅ. 2ὔ. βεπιε]. αἱ. 92. Μι. Β. 
θεπιε]. Ἡ. Ες Υ. α. ο, ἆ. ϱ. αἰ. 4. 8ΥΓ. 
εᾱ. Ῥεή5ς. Αγπι Υ αἱς. οσηίέ. θε]κ. Μπι. 

ραί. Ο5ἱΡ. ἀῑδ. 0ΝΓΥ8. είῖαπι ἵπ Μί. ϐ 
οοἀᾱ. Ἐπίγπι. Ασποῦ. (4)8Β. 1. 
98, 918 (ουπα 8. 16, τη. 194. αἱ. δ.) 
Ἐν. 9. Μι. 18. 9. 9. Ένας. 8οὰ Ἰιαβεί 

Οτι. δερίῖ6ς. (ϱ) Ξ5 0. 9τ.49. Μι. 

Ῥ. 19. Η. (εχο. Ὀσῖχ. «01Η. εέ σουπι. 
9.) Αγποῦ. αὐτοὺς Ἑν. 91. Μι. ἆ. αὖ- 

σῷ 9186. (6) -- ἴδη. 191. Μι. πι. 
(8) σταδίους πολλοὺς (-]- ὡσεὶ εἴκοσι πέντε 
Οορί. Αγ. ρ.) ἀπὸ σης γἩς ἄπεῖχε, 
( μέσον σε αλώσσης 8ΥΤ. Π1ετ,) Β. 
19.194. 8υτ. Ῥετςς, Αγ. Ρ. Οορί, Ατπῃ. 

ΦυΓ. Ἰ]6γ, σταδίους πολλοὺς ὠπεῖχε. 
Μι. ε. 8εά τες. απαίεγ Παθοεί Ο5, 
(1) βαπσιζόµενον. 10. (κ)Ξ28.ςετπῃ, 
1. ΟµΓγΑ. ἵπ Μέ. ὅ οοἆά. Ἅ(Υ) ἦλθε. 
Β. 1. 19. 99. 61. 14. 194. αρ. ΒΙΤοΙ. 
Μι. πι. Ἀγτ, Οορί. Αππι γυῖς, Τέ. 
εχς. εαπί. Ο5ἱΡ. Ἐπςδ. ῬΒα5, ΟἨτΥε. 
οίίαπι ἵπ Μέ. 6 «ο. ἔρχεσαι 8ΥΓ. ῥ. 
ἵππ. (2)/ΞΡ05ΡΡΕ. 1. 98. 151. 
α]. 16. Μι. Υ. α.ο. ο. ΙΤ. Εά. Αττ, 

Ῥντ. Ρ. Οορί. 1. Υ υἱς. οαηί. «οτῦ. 
1.9. δεττη. 1. 9. ἴογ. εἶαγ. Ἠππι. 1. 
ΟΥ. Ῥα5. 0178. εέίαπα ἵη Μί. ὅ «οἁἆ. 
ΑΤΠΟΡ. 

Καὶ ἔφα- 90 

Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη οἱ. 

Τετάρτη δὲ ο5 



6ΑΡ. ΧΙΥ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

00 βιπατων ἐπὶ Άγῆς παλάσσης., 
» / εν] Ν [ὰ 

Καὶ ἐδόντες αὐτον ὃ οἱ 
0, ο ο Αλ λ / ,ϱ ΗΝ, / 

µωθηται - επὶ τὴν 9ώλασσαν περιπατουντα, εταρᾶ- 
ἆ / - ο / ΜΜ. ςψῄ Ἀ 3 Χ ιο 

χθησαν, “ λέγοντες' οτι φάντασμά εστι λαὶ ἄπο του 
/ / 2 Λ/ κ 4 . ” ε 3 ων ᾗ}) 

97 φόδου ἐκραζαν. Ἐύθεως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς «ο ἰήσους. 
/ η . / ει κἩ ο” ι ν’ 

ος λέγων «αρσεῖτε' εγώ εἰμι' μὴ φοθεῖσθε. ᾿ Αποχριθεις 
ν  ωο / α’ /  ὸ/ Ν ιο / / 

δε αυτῳ 0 πετρος ειπε Άυριε εἰ συ εί» Άελευσον (ε 
Γη / ας. α’ / α. 

99 Ε πρός σε ελθεν΄ ἐπὶ τὰ ύδατα. Ὁ δὲ ειπεν’ ἐλθε. καὶ 
ΔΝ ν] λ ιά / ς / / ” ΔΝ Ν 

πατοαθὰς ἀπο του πλοίου ὁ πετρος, περιεπάτησεν επὶ τὰ 
/ α Ν τάς - / κ Αλ 2 

90 ὑδωσα, ἐλθεῖν προς το) /Πσουν. Ῥλέπων ὃδὲξ τὸν ονεωονίσχυ- 
ν 2 νο / 2/ 

Ρο», ἐφοβήθη” καὶ ἀρζάμιενος καταποντίζεσθαι, ἐκραξε, 
/ / ω. /  Λ/ αν ”. ) λ 

41 λέγων" κύριε, σωσόν µε. Ἐύθεως δε ο {ησοὺς ἐκσείνας την 
Γ . / 2 ” ΔΝ / .] ” 2 / ν] 

χείρα, ἐπελάξετο αὐτοῦ, καὶ λεγει αουτῳ' ολεγοπιστε, εἰς 
: 2 ) ο» Ἆ Γη 5 / 

90 σί ἐδίστασας: Καὶ ἐμοάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκό- 
/ Ν ” / 2 / / 

93 πωσεν ὁ ἄνεμος. ὉΌἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ "Ελθόντες προσε- 
/ 2 . / ϱ] . ” ϱἳ ιά 

Ἀύνησαν αὐτῷ, λεγοντες' ἀληθως «)εου υἱος εἰ. 
κ ἁ /“/ ο.” 2 λ ο. // 

4. Καὶ | διωπεράσαντες Κ Ἰλθον εἰς τὴν γῆν ! γεννη- 
/ “/ ΔΝ εν) / 3 Ἆ 6 3/ ο» ή 

36 σαρὲτ. Ί Και [ επιγνόντες αὔτον οἱ ὤνδρες σου τὀπου 
3 ἄν, τν ὁ 6 λ / 2 / ΔΝ 

εἈείνου, ' απεστειλαν εἰς ολην την πεβέχωρον εΕΙΥΊΝ, κά 
ο» ΔΝ ” / ὃν 

96 προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακώς έχοντας. Και 

(α) σὸν »άλασσων ΒΕΡ. 1. 19. 194. Ἐν. 

2τ. Μι.ε. ΟΥ. 5επιε]. (8)ὶ)1. Μι. 
γ. Ἀασ. Τυῖς. Τί. εχκς, «8πέ, οί ὈΓὶχ. 

Αγποῦ. Τιοσυσ πιπίαί Ἱη Β0. 19. 61. 
194. {(9)Ξβαπ. γετοῦ. Ηϊ]αγ. Α{Γ- 

ηΟΡ. Αποίι ὰε Ῥτγοπηΐςς, |. ἐπὶ σῆς 9α- 
λάσσης περιπ. ἘΒ00. 1. 198. 3889. 194. 
81. 10. Μι. α. 18. Ἐας. ΟΝήγς. είῖαπι 

θανσερ. 2. (κ) ᾖλθον εἷς. 19. ἦλθον εἷς 

σὴν. 11. 119. 190. ἦλθον εἰς γην. 89 3 

Μι. πι. ἦλθον ἐπὶ σὺν γῆν. ΟΧ 18. 898. 

194. 151. Μι. ϱ. ο. ΟΠΕ». ἵῃπ Μι. ὅ 
οοἆᾱ. ἆλθον ἐπὶ σὴν γῆν εἰς. ΏΓ). Ἀντ. Ρ. 
εἰς τὴν ήν ᾖλθον εἷς. ΑΤΠΙ, | Ώες. λαρείέ 

Ουἱ5. απαίετ. Ἅᾖ(1) γενήσαρ Ὦ 81. 
Αγ. γυἱς. ΠἩ. οχο. Ὀεῖχ. εί 66ΓΠ1. 9. 

Ἰη ΜΙ. 6 εοἀά. ΤπεορΙμγΙ. (4) - 
Ατπι. (ε) -- Ὀ. 981. αἱ. 4. Οορί. 
εαπί. «ου. (8 Ξ 80. (6) ἐλθεῖν 
πρόεσε. 00. 1. 19.389. 194. 101. αἱ. 9. 
Μι. Β. ο. ο. γ. ΒΥΕ. πα, Οορέ. Αππη. 
Πι. Έπς. | -- πρός σε Ἐν. 5Ί. (14) 
Β0. 22. 40. 61. 189. αἱ. 4. οἱ ῬΒατυ. 
1. Μι, ἆ. Οορι. ΕΡίΙ. εοτὺ. ΟΥ. προσ- 
ελθόντες, 18. 194. ὄντες. 118. (1) ἁπά- 

Ἠήατ, Πες, (ΊΠεππαδαγ, οαΠί. γένησα- 

ρὰτ ὮΏΧ κ γ{ννησαρὰ Βὲ, β. γενησαρὶθ 

ΚΙ. αΙ, βουπα. 9. γεννησαρὶό ἘΕΕΡ. 
α)1. Ἐά. Οορί. οίμ. 8ΥΤ. Ρ. 8α8Χ. 
γεννηζαρὶθ Ἐν. γενησορὺὲτ. 118. αἰῑ1. Ο5. 

Ρἱ8. γενεσαρὲτ. ΟΥ. Ὀἱδ,. (πι) - αἆο- 
γαδαπίέ ειπα, ΝΕΤΟΠ. Υοχς. οοἳϱ. 1. 2. 

εοἱῦ, Η1]αγ, 
Εο 



08 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σβΡ, ΧΙν. χν. 
’ κ, «λἈί “/ ών / ” / { 

παρεκάλουν αὐτὸν, ἕνα Ἡ µόνον ἄψωνταωι τοῦ κβασπέδον. 
κ ο 7 ᾿ .” Ν. ε / του ἐματίου αὐτοῦ" καὶ ὁσοι ἥψαντο, διεσώθησαν. 

/ ν ή ” .» “/ κν / 

Τότε προσέρχονται τῷ ἰησοῦ Ὁ οἱ  ἀπο Ἱερσολύμων 1 
” ” / ᾽ Ρ γραμματεῖς καὶ θαρισαΐοι λέγοντες Διατί οἱ µα- 3 

/ / ” 

θητω/ί σου παροθωίνουσι τὴν παράδοσιν σῶν πρεσθυτέρων : 
2 Ν / » ” ας. 

ου γαρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν. ὅταν ἄρτον ἐσθίω- 
ε Ν ιο ” : .” 

σω. ὉΟ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν αὐτοῖς' διατί καὶ ὑμεῖς 9 
/ λ ι) - ” - 

παραθαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ εοῦ, διὼ τὴν παράδοσα 
[ὁ .ν ε Ν / 

ὑμῶν; Ὅ γὰρ Φεὸς 3 ο0 ἐνετείλατο, λέγων" τέµα 4 
λ / 5. Ν Ν / ρε κά 

σον πατερα ᾖ καὶ σὴν αητερα" καὶ’ οκακαλογων πα- 
/ .λ αφ , / ε ο” ϱἩν / 

τερα 3 µήτερα, 9 ανάτῳ σελευτατω. Ύρεῖς δε λέ- 6 
κ ε] - / .” μα ” / ” ἐ σερ ο 

γετε' ος ἂν εἰπη τῷ πατρὶ Ἰ τῇ μητρί δῶρον » ο ἐὰν 
3 .) ο. 5 ” 

ἐξ έµου ὠφεληθῆς Ἡ Ξ- καὶ οὐ μὴ Χο τιµήση τὸν 
{ ε Αα ” Δ / ε ο χο 4 

πωτερα αυτου, την µητερα } αυτου. Καὶ ήχυρω- 6 
Χ 2 Ν ” ” .” 

σατε Ζ τὴν ἐντολὴν τοῦ «9εοῦυ διὼ τὴν παράδοσιν ὑμών. 
« Ν -» ρ { ” ὦ 

Ύπολρισι, Λαλῶς προεφήτευσε 8 περὶ ὑμών ἠσαίως, 7 

Χ 
Ο2 σιµήσει, ἓ ο σε. ΣΤ σου. 

(α) -- κᾶν. 1. 19. 98. αἰ. Ἰ. Μέ.ςο. Ε. αᾱ ΕΙΟΓ. (α)--ΒΟΡ. 1. 93. 36. . 
Κ. ο. Ρ. Ζ ἵη πιητς. Ἐά. 9ΥΓ. Ατπη, 
Ου. Ρἱ5. υεῖ, οπιἱςδο µόνον, Ὑμὴς. Τὲ. 

εχο. οαΠί. οί οογΏ. 1. ἑαπέωππ υε], ὈΤΙχ. 

(ο) Ξ- ο. ΒΕ. Ι. 96. 115. 1945 Μι, 
10. ΟΥ. (Ρ) φασισ. κ. γραμμ. ΒΓ. 

1. 1ὁ. 98. 194, Οορί. Ατπι. σαέ, ΟΥ. 

(4)Ξ-ΑΡ., 0Ἠ1γ8, βοπια], οίῖαπι ἵῃ Μέ, 

ὃ εοἆἆ. Ίτεη. (9) ΡΟ. 1. 194. 8ΥΥ. 
Ῥείβ. ΑΓΓ. 8ΥΓ, Ρ. {ῃ πι. Οορί. 1, 
Ἅτπι, Υυ]ς. Τ{. εχο. Ὠεὶκ. Ρίο]. ερ. 

εὰ Ἐ]ογ. ΟΓ. 8.489. 0ΥΜ. 86ο, Ίτεη. 
Ηϊετ. (89ΞΒΡΕΕΑΡ. 1. 11. 191. 
Εν. 9.5. 18. 19. 96. αἱ. 48. Μί. Ὑ.α. 

ε, αἲ. 9. Ἐά. Ἠίι. (Βντ. ρ. οῬε]απι 
υγαβσί(.) Βαν. ας. εαπί. «οΓ). 1. 

6οτηι. 1.9. {ογ. Πατ] ΟΕ. ΟΙΥΥ5. 

οίΐαπι 5επιο] ἵπ Μί. 6 εοἀἆ. ΟΥΡΓ. 

Ίτεῃ. Λι. (8) -Γ τῷ Υιῷ. Ρίο]. ερ. 

41. (οἱ 5επο]. αίγίπεφιιε) 61. Οορί. 
βαν. 93. Τι. οχς. Ὀτία. {ογ. «οἳ. 0Υ5. 
(α) τιμήσει ΒΟ0. 1. 19. 98. 124. αρ. 
Ττοςς]. 995. α]. 6. Μί.ς. Ἐά. 8ΥΓ. 

γυῖς. ἔογ. δουπι. 1. ΟΥ. ΟἨΓΥΕ. ἵπ Μί, 
4 οοἀᾱ. (7) 19. 98. 124. αἱ. 16. 
Μι, ρ3-α1. 4. Ἐά. Άγπι. ΥΕεΓΟΠ. ΡεΓΠΙ. 
1. οοτΏ. 9. ΟΗ1Υ5. οίίαπι ἵη Μί. 6 

εοἀά. ΟΥτ. Ἠϊετ. ΑπΙΡΌΓ. (ᾳ) σὸν 

νόµον. Ο. 19. 194. 8]αν. 9. 8. Ῥίο]. σὸν 

λόγον ΒΓ. 8Υν. 85. Ρ. ἵπ πι. ΑΓΓ. 
Ῥειε. Ρ. Οορί. ΔΡί1. Ασπι. οαηί. νε- 
τοπ. νετς. οοτὺ. 1. 2. ΟτὶΕ. βεπηο]. 

Εις. Ίτοπ. Λας. (4) Ξ- ἡσαῖας ΒΥΓ. 
Ρ. (5οά της. Παῦεί) Ῥορί ὑμῶν Ροπυηί 

ΕΚ. αἱ. 4. Μί.α. 5. 10. || -Ι- ὁ προφήτης 
116. 8υν. Αττ. Ῥει». Ρ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 6ϱ 

β λέγων" ὉΤ 'Ο λαὸς οὗτος Ἔ τοῖς γείλεσί µε τιμών 
ο» 2 ή 4 

ϱἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ὁ ἀπέχει . ἀπ ἐμου. ἸΜά- 

0ϱΑΡ., ΧΥ. 

η / ’ ’ / 2 / 

ην δὲ σέξονταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας», ἐντὰλ- 
3 / Ν / Δ 2/ ιο 

10 µωτα ἀνθρώπων. Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν οχλον, εἰ- 
4 ὐ κδο Β ) Ν / τα να / 

1] πεν αυτοῖς' ἀκούετε καὶ συνίετε. Όυ "τὸ εἰσερχόμιενον 
κ ΄ ο” // Ἁ / ’ . κ να. 

εἰς τὸ στόµια «κοινοί τὸν ὤνθρωπον' ἀλλὰ τὸ ἐκπορευ- 
/ 3 ” ήν . ρω Ν / “”/ 

ὀμενον ἐν τοῦ στόματος» Γσοῦσο χοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Ι 
[ ο ιω ”/ , 

19 Τότε [προσελθόντες οἱ μαθηταὶ Ξαὐτοῦ, 'εἰπο αυ- 

τῷ" οἴδας, ὁτι οἱ φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ! τὸν λόγον, 

1 ἐσκανδαλίσθησω: Ὁ δὲ ὠποκριθεὶς εἶπε' πᾶσα φυ- 

τείω, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος, ἐκριζω- 

14 θήσεται. Κ Αφετε αὐτούς' Ἰ ὀδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυ- 

Φλών.' τυφλὸς.δε τυφλὸν ἳ ἐὰν ὁδηγη, ὠμφότεροι εἰς 

15 3 (όθυνον Ὁ πεσοῦνται. ᾿Αποκριθεὶς δε ὁ πέτρος είπεν 

Ὁ ὃς 
ε) ”- // ο’ . Ν ν ε .” νά). . ο» 

Ἱ--π«4σους είπεν αχμην καὶ υμεις ὠσυνετοί ἐστε; 

, ” . λ ν΄ ή 

16 αυτῷ' Φρᾶσον ἡμηω την παραξολην Ρσαύτην., 

1 τ 3/ // ” ο .. Ὡμάρς / ] Ν / 

7Σ Οὕπω νοεῖτε, ὃτι παν το εεσπορευομ,ενον εἰς το στοµο» 
λ - .. υ] Ν 3 ᾿ ”- ϱ] 

εἰς σην κχοιλίαν χώθει χα εἰς ἀφεδρώνοι ἐχθάλλεται: 

λ Ὁ Γ ον / ω 
8 ΤἘνγίζει μοι: ὁ λαος οὗτος Τ τῷ στόµατι αὐτῶν, καὶ 

()Ξ ΕΒΡΙ.. 99.124. 8γγ. Ῥετςε, Οορι. «γοὶ τυρλὰ Με. 10. ὁδηγοί εἶσι συφλῶν. 
484. Αγ Πί. εχς. Ὀτὶχ. Ρας. γυ]ς. 
Ρίο. Οἶεπι. Ονἰς. Βας. ΟΥτ. ΟµΥΥς. 

᾿εἰἰαπιῖη Μ{, θεοᾷᾱ. Τετί. 0ΥΡΥ. Η]αγ. 
Απιου. Απιριοἒιιςί. Ηϊοτ. ααιάσηί- 
ᾳπνεηο. | ὁ λαὸς οὗτος ἐγγίζει μοι. ]. | -- 

καὶ σοῖς χείἰλεσί µε τιμᾶ 115. Μι. 10. 

(ο) ἐστι Ὦ. Υιὶς. Τί. ΟΊεπι. Ῥαΐτ. Ιαεί, 
εχς. Τοτί. εἰ ΟΥρτ. (ἆ) -πᾶν . Ῥετς. 
Ρ. απί. (6) κοινωνεῖ Ὦ) Χ οοπιηιιπίσαί, 
«σμπέ3 οοἳῦ. (5επι6]) Τεγί. Ἠϊες, Ας. 
Βίο Ὀἱ5, οί νε. 18.90. (βΞι. 194. 
230. ΟτίΡ. απαίετ, ΟΠ1γε. ἵπ Μι. 6 
εοάᾱ. Τοσί. ΑπΠΙΟΓ. (5)- Ρ0. 19. 
“61. 194. Μι. ο. οππί, (1) λέγουσιν 

Β0Ό. 1. 15. 989. 61. 194. οαπί. (43) 

κ. 61.226 Ἅ{(Κ) «Ξ 296. εοτὺ. 9. 
ἄφετε τοὺς συφλοὺ,. Ὁ. εαπί. (1) ὅδη- 

Κ.. τυφλοί εἰσιν ὁδηγοἳ (όδαγ2ὶ. ϱ) ΒΡ. 

ίεπι Μί. η. ϱ. 6. 8επιο]. ο8Ηέ, τυφλοί 

εἶσι ὁδηγοὶ συφλῶν (5. β. /) ἵ,. 1. 19. 
39. 61. 194. Μι. ο. Ἀγε, αίγ, Ῥογς, νν. 

Τἱ. «πε. ΟΓἱσ. ΈῬα5. 9π.ρο. Ο0ΥΓ, 

εερίῖε». ΟΥργ. Πἱον. Λας. Ἱέσπα, Υ αρ. 

αάαξ. (απ) ὀδηγών σφαλήσεσαι, καὶ. 

19. 124. Ἰίεπι Ατιη. (η) βόθρον. 1) 
(δέ. β.)1. ΟΥ. (0) ἐμπεσοῦνται. Ὦ. 

οόθ. αἱ. 11. Μία. ο, ΧΣκ αἰ. 9, Εά. 

εαπί. ΟΥ. (Ἠ1γ5. οίίαπα βοιπε] ἵπ Μ{. 

6 οεοἆ. (ϱ) - 8.1. 0ορι. ΟµΙ6, 

Ῥοδἱ ἡμῖν ροπαπέ 18. 194. (α) Ξ 
ΒΡΕ. 99. Ἀγν. Αγγ. Ῥεγεε, Οορι. ἀΙν, 
γυ]ς. Π. οχο: Ὀγιχ. (ή) οὐ. Β0. 88. 
Μ{. ϱ. 3ψΓ. Αγγ. Ῥευςς, 19έ11, Ύ αἱρ. Τ{. 
ἔτι οὐ. ΟΥΡ. καὶ οὐ. Αγιι. Άιςς. δοΠιο].. 



Τ0 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΥ. 

Τὸ δὲ ἐκπορευόµενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκ τῆς " καρ- 18 

δίως” ἐξέρχεται, κώκεῖνα ποινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Εκ γὰρ 19 

σῆς ἵκαρδίας, ἐξέρχονται διαλογισμιοὶ πονηροὶ, φόνου 

µοιχεῖαι, πορνεῖαμ κλοπαὶ, ψευδοµαρτυρίαι, βλασφη- 

µία. Ταῦτά ἐστι τὰ κομοῦντα τὸν ἄνθρωπον' τὸ δὲ 30 
. λ ” , ο” Δ / 

ογιπτοίς λεθσι Φαφει ου Άοινοι τον ἄνθρωπον. 

κ ΝΑ ΔΝ ” ο” ΄ ΔΝ 

Καὶ εξελθων ἐκεῖθεν ὁ ἰησοῦς» ἀνεχώρησεν [εἰς σὰ 9] 
/ / μ λ ’ µέρη τύρου καὶ σιδῶνος,] Ἰαὶ ἰδοῦ, γυνὴ Χ γαναναία 53 
ο ιο Μν 5 / 2 1} γ 2 / ” 7 2 

ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείων εξελθουσα,  ἐκραύγασεν ” αὐ- 
ω / / Ν ' 

τῷ, λέγουσα" ἐλέησόν με, κύριε, υίε δαξὶὸ, ἡ δυ- 
-- / 

ώτηρ µου Ῥκακῶς, δαιµοίζεται. Ὁ δὲ οὖν ἀἄπε- 25 
ν' Ανω υ ας λ ΄ « Ν 3 .) 

«κρίθη αὐτῇ λογον' καὶ πβοσελθὀντες οἱ μαθηταὶ αὐτου, 
.) / ΙΑΝ. / ι / 3 ἡλ ή / 

Πρώτων αὐτὸν, λέγοντες' ἀπόλυσον αὐτὴν, ὅτι κράζει 
3/ ο” Ν ΔΝ ιο 

ὀπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν' οὐκ ἀπεστάλην 3 
] λ . Ν / α Ν ι) / 2/ ” 

εἰ µῆ εἰς τὰ πρὀξατα - τὰ ἀπολωλόσα οἶκου Ισραήλ. 
” ; Ζ ” / / 

Ἡ δὲ ἐλθοῦσα ἃ ο» προσεκύνει αὐτῷ, λεγουσα” κυριε, 36 
ΔΝ λ ιά 3 / ΔΝ 

[οήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἰπεν' "οὐκ ἐστι καλον΄ 98 
ο το κος, σ.. αν ο 

λαθεῖν τοί ἄρτον των τέηνων, καὶ (αλεῖν τοῖς κυνα- 
/ ε ο κκ κθονη κο ΝΑ λ 2 δν; 

ρίοι. Ἡ δε ειπε" ναὶ κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνᾶριὰ εσθ{ει 9 
ο 

4 
033 προσεκύνησεν. 

(6) κοιλίας. 294. (46) κοιλιάς. Ἰ4.ἵππι. 290. Ὦν. ὅ. 91. 99. 98. 44. αἱ. 98. εί 
(4)ΞΜί, ο. φθόνοι. 1. 30. Τά. Ὀίταπι- ΕΒατν.θ. Μί. ΒΗΥ. 19. αἱ. 15. Ἐά. 

απο Παδεπί 11, 119. 120. (κ) -- Βαν. νετοἩ. σοτῦ. 1. 2. 5ειπη. 1. 9. 

σι. Εὰά. Αγιο, (Ψ) ἔκραξε. ΒΕ. 1. «ος. οαπί. 0Ἠ1ΥΑ, ΤπεορΗγ]. || Βες, 
Μέ. ο. 9. Ἐά. ἔκραξε (5ι. ῥ.) 183. Βὓῦ. 1. 195. 98. 194. αἰΠ. Οεἱρ. 
194. Ο5ὶς. Ο11Υς. ἵπ Μί. 4 «οἀά. ᾖ{6) οὖν ἔξεστιν. Ὦ. (8έ. β.) Ῥεε. ρ. εί 
(4) Ξ Βο0. 1. 9. 18. 194. Μι. 9. Θγτ. ππδ.Πί. (εχκς.ΡτἰΧ. ρετπῃ. 9. σα{.) Οτἰρ. 
Οορί. Ατιιι βίαν. 2. 9. νοῖςο. Οδ. Ὀἱ (5δεπιεὶ τες.) Βαβί!, 5ο]. Ἱααγεηέ. 

ὀπίσω αὐτοῦ. Ὦ (5ἱ. β.) οαπί. ᾗ Ῥοξί πιεά]ο]ι. Παν. Απο. Απιοιορίιςί, 
λέγουσα Ροπυπέ γρ. οἱ τοᾶά. Ἡ,. ἨΗϊθγ. |. οὐκ ἔσσι ποπ εδ, Ταυί. οὐ 

(α) υἱὸὲε, ὮΕΒ. 6θ. 58. Ἐά. Ἐ8ςδ. µκαλοῦ ἐστι. 142. 8ΥΓ. ρ. (8) δοῦναι. 

(0) δεινῶς, 1. Οτἱρ. ίθγ. Ἅ(6) “ΙΓ ταῦ- 50. ὅτ. νεΓΟΠ. ΥεΓο. ΟΗΥ5. εἰῖαπι ἵη 
σα. Ὦ. οαπί. (4) ΟΕΚΙ,. 40. 19. ᾖΠί. 6 οοἀᾶ. Τετί, Παν, Ηιετ, ΟΡ. 

149. 151, 161. 918 (ουπι αἱ, 8) 935. πρ. 



6ΑΡ. Χν. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. γον 
” Δ ” / ” / » ΝΔ ” ’ -- 

ὠπο τῶν Ψιχίων τῶν πιπτόντων ἄπο τῆς σραπεζης τῶν 

98 κυρίων αὐτῶν δ. Τότε ἀποχριθεὶς ὃ ἰησοῦς εἰπεν αὐτῃ ὠ 

᾿γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις' γενηθήτω σοὶ ὡς 3έλεις. 

καὶ ἰάθη ἡ 3υγάσηρ αυτῆς ἀπὸ τῆς ὥρος ἐπείνης. ] 

0 Καὶ [μεταβὰς ἐκεῖθεν [ὸ ἑήσους, ἦλθε παρὰ τὴν 9ά- 
οκ ε] ] 2/ 5 

λασσαν τῆς γαλιλαίας" καὶ ἀναβδαὰς εἰς σὸ 0ρος» έκά- 

90 βητο ἐχεῖι. Καὶ προσῇλθον αὐτῷ ὀγλλοι πολλ.οἳ, έχοντες 

μεθ ἑαυτῶν Ἡ χωλοὺς, τυφλοὺς, Λωφοὺς, κυλλοὺς 
- ες ’ / // ν. α9ε 3 Ν Ν Χ 

.λαι έτερους πολλους καί ερριΨαν αυτους παρα τους 

2 
δ ἰς.. ος κ ή) Ν ἐθ / 3 Α΄ ὁ ὭὭ 

πόδας "90 του 6ησου καὶ ἐὔεραπευσεν αυτους στε 
. 2/ // / / /” Δ 

} σοὺς ὀχλους »αυμὰσαι π Ολεποντας χὠφους " λα- 
λ . /“/ ο 41. ΝΔ ε ”- 4 ο λ ” 

κουντας» Χυνλλους υγιείς, Ὑωλους περιπωτουντας» 
ν// λ 7 / λΝ λα /“/ λ άν 

Ρχοαὶ τυφλοὺς (λέποντας καὶ Ἱἐδόξασαν τον ἳ}εον 

Φδ 
ει. - Ἆ 

90 "σρωήλ. ] “Ὁ ὃὲξ [ιησοῦς προσκαλεσάμενος τους ϱα- 
. .’ ΔΝ 2/ ϱ 

θητὰς αὐτοῦ» ειπε σπλαγχνέζοµωαι ἐπὶ σον οχλον, οτε 
ε 2/ /“ 1 .” κ / / λ 2 ”/ : 

ἦδη ἡμίραι ΤΡΕΙς» προσᾳενουσι Γ)ο χαΐ οὐκ εχουσι 
, / κ 3 ως 2 λ / /”/ 2 / 

σί Φάγωσι' καὶ ἀπολυσαί αυτους Υνήστεις οὐ «ελῶν 

κ ϱ αὐτοῦ. . ἡμέρας. 

(5) -|- καὶ ζῃ. 8υτ. οτε. ρ. εί της. Ὠγτ. Ὑγπ]σ, Τί. (εχο. «αΠέ. ἰάεγαίον ἴπεο- 
Ἠϊθεγοδ.- (1) Οτάο νατίε πιπίαίατ. |. Ἅἴπιεδν εί Ὀτὶκ. ἀεθίίες δαπο».) Οτῖς. 

συφλοὺς Ξ8. κωφοὺ: -- Ὦ. 919. Ἐν. Ἱ. αρ. Ὑείδ, Ἠϊον. Ἰοο Ἱπέετργείεπι 
19.11. εαμί. σετπι. ο. (1) 5 ΙΤ]. οπιξῖεεε (να. (ϱ)Ξ 115. Μί.ο. 

ΟΗ1γ5. εἰῖαπι ἵα Μ{, 6 εοάᾱ. ᾖ{()Β ἍὮἘά. Λτπι. Υαἱς. Τί. οχς. οαΠΐ. οί ὈΓῖχ. 

ΡΙ.. 19. 99. 56. ὔδ. 194. Ατγ. Οορίέ. Ἅ({(α) ἐδέξαζον. Ιι. 1. 218. (οτι α]. 6.) 
Άπτπι, Ὑπ]σ. Ἡ. εχο. Ῥνϊχ. 0119. αἱ. 11. εἰ Βατ. 9. Μι. 1, ἵς, αἲ. 4. Εὰ. 
είῖαπη ἵη Μί. 6 εοἆἆ. «{(1) σὸν ὄχλο.  Ύγπ]δ.Π.εχο.σαπέ. Ο0ἱς. ΟΗΥΥΕ. οἴἶαπα 

ΟΡ. 1. 19. 90. 194. 151. αἰ. 8. Μί. ἆ. ἵηπ Μι. 6 εοᾷά. ΤΠμεορΙγΙ. (0)ΞΤΊ. 
Υ. οσπί. ΟτΙς. δοπχεἰ. (πι) βλέποντα α : -- σου. Εά. ΟΙ1γ. ἵπ Με. ὅ «οἆᾱ. 

89. Μί. . τυφλοὺς βλέποντας (0Ἠηγο.ἵπ (8) Ξξ Μι.Φ. (0 Β. 106. ἰδο 8υν. 

Μι. 9. 9. συβλοὺς βλέποντα ὁρῶνσω Οορί. (α) ΒΟΡΕαΗΙΡΕ. 1. 99. 

ΟΥ. ἵη γ. τυφλοὺς δεν βλέποντα. ({(Ττ. 108.198. 195 αρ. Τγεςς].) 191. 

ΟΗΓγς. εἆ. (οπιΐςςο ρορίεε καὶ συφλοὺ, 161. 9945. Ἐν. 8.4. ὅ. 18. 19. 896. 44: 
βλέποντας) || βλέποντας ἓὰ βλέποντας αἱ. 80. Μι. ΒΗΥ. Ε« ρ. ἵππιαγς, Ζ3 
Ξνετο. {(Ἡπ) ἀκούωσας ἙΒ. 59.115. αἱ. 11. Εά. Βας. ΟἨτγε, ἵη Μι, 38 οοἆᾱ. 
ΜΙ. . ΒΥΓ. Ρ. ἵη πι. ἀκούοντας, ἆλά- (κ) -Γ- εἶσιν καὶ. Ὁ. εαπί. επι Ατπι, 

λους λαλοῦνπας. 91. 119. αἰ]ς. Ἐν. 19. Ἅᾖ. (εχε, ἔος.) Ηίαν, Αὖν. (Φ)νή- 
15. 11. 18. 19. 96. Μί.ο. 6. (ο) ΞΙ1. στι 89. 89. 108. Ι9ύχκ 219, φ9ἡ. 
Μι. γ. Οορί. 41. Α9γ, Ῥετδ. ν.θαχ. Μη, α, ἆ, 6, αἱ. 19. 



ια 

τ2 

µήποτε ἐκλυθῶσι ἐν σῇ ὁδῷ. 

µαθησαὶ αὐτοῦ. Ζ πόθεν 
ϱ/ / ”/ -” 

ὠστε χορτασαι οχλον τοσουτον ; 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΝ. ΧΝΙ. 
/ 4 3 .ὰ 

Καὶ λεγουσω αυτω οἱ 98 
δι κ. ας ] / / ᾿ μὲ 

Ίμκιν εν ερημια αἆρτοι τοσουτοι. 

Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ 94. 
η] ο, / ”/ / ο Ν ιο ε. Ν ς 

(Ἴσους᾽ ποσους αρτους έχετε» ού δε ειπονὶ επτα» οί 

ὀλίγα ἰχθύδια. Καὶ 3 
Αη ον . 

επι την γ1ν. 

ρω ε - // 

ῥηταῖς αυτου 

. / 3 ” 2/ ” 

εκέλευσε τοῖς ὀχλοις ἀναπεσεῖν 95 

Καὶ λαξὼν' 
3 ΄ 3 4 ο) ὰ 

ἐχθύας, ολβαέμήηρας ἐπλασε, καὶ 

Δ ε ος ἃ ἃ 
τους επτῶὠ αρτους χαί τους 26 

/ κκ ”Ψ 

Ὁ έθωκε΄ τοῖς ρα. 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἅ σῷ ὄχλφ.' | Καὶ ἔφα- 37 

γον πάντες, κουὶ κρεκάσθησ καὶ Ἴραν σὸ περισσεῦον 

τῶν λασμάτων, επτὰ σπυρίδας πλήζηνν ΟΙ δε ἐσθίον- 26 

τες ἤσαν 

παιδίων.. 

ο. νο 5 κ μὲ, // 

πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ Ἡ όρια 

Κοὶ Γαροσελθόνσες ἅ ς 
) - 3 Ν ” ) ”. 5 

περ ζοντες ἐπηρωτήσοαν ο υστογν σήείον εκσου ονρο)ου 

” ο Ν κ χ .” 

δεῖζαι΄ αὐτοῖς. Ο δὲ ἀποκριθεὶς είπεν Ἑαυσοῖς'' 
-. 

τετρακισχέλιοι ἄνδρες, χαβὶς “ΦωμάΦ) κοὺ 

Καὶ ἀπολύσως τοὺς ὄγχλους 5 ἀνίε εἰς τὸ 399 

ἱμαγδαλά. Ἱ 

ἑ΄ φαρισαῖοι καὶ σαδδουκαῖοι, | 
-” 12 

Ιεσπι- 

λοψίας 

6 ἐνεξη. 

(1) καὶ πόθεν, Μί. ο. πόθεν οὖν ΒΏ (8ἱ. 
β.) 1. 341. Ατπι Ύ υἱς. Πέ. εχςο. 0Εἱχ. 

(α) παραγγείλας σῷ ὄχλῳ .. .. ἔλαδε, 

Β0Ε. 1.18. 989. 194. Οτὶς. ἁῑς. | σοῖ 
ὄχλοις] τῷ ὄχλῳ. Ι5Ί. 9Υτ. Ρ. ΑΤῆι, 
γι]ς. Τί. οχο. ζΠέ, Υ6ΓΟ. Ὠγίχ. τοὺς 

ὄχλου,. Ο. Μι. Ἡ. αλ. (9) ἐδίδου, 
Ρῦ. 1. 19. 98. 14. 191. σαΏέ, ΟΠΡΥ5. 
είθπι ἵπ Μί. ὅ ερἀἆ. Τποοἆοῦ. πιο. 
ἵη θε]ιο]. εοᾶϊείεε. (9)Ξ0. 1. 19. 
39. 00. 194. Ἐν. δ. Μι... Ατπι, εαϱ{. 

οοτῦ. 1. «ος. σογπη. 2. ΘΠ1ΠΠΘΓ. ΟΙ1Υ5. 
εἰίαπα ἵπ Μέ,. ὅ εοἆἆ. (4) τοῖς ὄχιλοις 
ῬΚΙΜ. ]. 19. 98. 194. 151. α1ἱ.8. Μι. 
6. Επι. ορτυ. 1. (ε) -ἵ- ὡς Β. 1. 

18. 98. 194. -Ι- ὡσεὶ 106. 151. Μι.ο. 

Ὁγν. ρ. Δὺί1. Αγπις σοοτὺ. 1. ()παι- 
δίων. καὶ γυναικών. Ὦ. 1. 194. Οορι. 
{ίπ. γυῖςσ. βαχ. Τί. οχο, ΡΓϊὶχ. 

(ϱ) ΟΡΕΒαΗΚΙ.. 10. 18. 11.ΤΤ. 181. 
151. 996. Ἐν. ὅ. 18. 586. αἰ. 98. εἰ 

“Μι. Ἰ εοἀἁ. ὁποδεῖξαι. Εὰ. 

Ῥατὺ. 8. Μέ.ΒΗΝ. αἱ. 19. Εὰ. ΟΙΥΥε. 

είίαπι ἵπ Μέ, ὃ «οὐά. ἐνθαίνι, Ὦ. 

(11) ὄρη. 50.1. ΤΠεορΙγ]. πας. εί, 
(4) μαγδαλὰν. ΟΜ. 49, 91. 106. Ἑν. 
2. Μί.ςε. Οορί. δεβο]ία ἵω Με. α. ει 

10. μµαγαδὰν. ΒΕΏ (8. β.) 8ντ. Πϊον. 

Ῥεις. νν. οππί. μαγιδὰν. Ὑμἱς. Τί. 

Ἠ]ον, Αιιδ. μµαγοδοὺ 8γε. (κ). 
98. Τ9. 184. Ἐν. 36. Μι. ξ.ω. Οἱἶς. 
ω. δεξαι. 51. Ἐά. ΟΝηΥ8. εἴῖααι ἴπ 

(αι)ΞΞ Β 
εαηί, νεγο. εοἱῦ. Ρεσιη. 1. (η) ὀψίας 
πά δύνασθε Ξ- Β. (Τπ Ἐ. αε(οτῖεοῖς πο-- 

ίαπίας οπιμία.) 93 19. 84. 399 (5εὰ ἵπ 
δε]ιοΙῖ]ς εχρ]σαπίηγ) 44 84. 1949 
151. 150. 194. Μι. Υ. ΙΤ. 0οἀᾱ. ρῖε- 
τους αρ. Ηἱεχγ, Οορί.αρ. ΜΗ. Θες. 

οί Ὑοίδί. (5εἆ οἀῖία Ἰαβει.) Ονῖ- 
σος ἵη οοπιπιοηίατίο ποἩ αηρίε. 
Ἠαῦοπι ΔΙ. Ιεοίἰοπατία ς. Εξ. ω. Εο- 

αια Μί. Πεεοπατία «ατεπέ Ίου 



6ΑΡ. ΧΥΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. το 
/ 3 3. 6 « 5 

γενομένης» λέγετε' εὐδίο. 0 πυρράζει΄ γὰρ Ρο οὐρωνός' ᾳ 
.. 

δ Καὶ Ἱπρωί" σήμερον γειµών' ὑπυρράζει γὰρ στυγινάζων 
ο ς ] α 

ο” ουβανος. 
ε « ν λ Ν / κα πα 
--υποκριτο σο εν προσῶπον σου ου- 

ή ε / Ψ Ν Ἆ ο ” ”- ) 

βραγνου ΥΗώσήηετε διακρίνει», σου δὲ σημειο σων Λοιρων ου 

4 λύνασθε:. κΤεγεοὸ πονηρὰ Υ καὶ κΜοιγαλὶς  σηώεῖον ς οδό . 
᾿ .” Δ ” 3 / 5». οὗ ᾿ λ κ' 

ἐπιζητεῖ" καὶ σημειον ου δοθήσεσαι αυτή» εἰ μή το ση- 
” .) ” 

«βειον έωνου 3 

ἀπᾖλῦε. 

ὃ 

6 ελάθοντο ἄρτους λαθεν.] 

ως / /“/ ΔΝ λ 2 Ν 

-- του προφητου. καν καταλιπώὠν αυτους» 

λω 4 43 6 ΔΝ .] ον // Ν /{ 3 

Καὶ ἐλθοντες 3 οἱ µαθητα! αὐτοῦ. εἰς τὸ πέραν, ἐπ- 
ο Ντ) .. ον νι ρω 

Ο. δὲ ἰησοῦς εἰπεν αὐτοῖς' 
1 / .” . 

[ὁρῶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμιης τῶν φωρισαίων παὶ 

7 σαδδουκαίων. ] Οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγου- 
[ό ”/ .) . / 

βτες᾽ οτι ἄρτους ουκ ἐλάθομεν. 
διά, απ ” 

υ νους δὲ ὁ ἰησοῦς 
.’ / / 2 « ” 9 / ή 

εἶπεν ῇ. τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ολιγόπιστοι, ὅτι 

ῷ ὡν αὐτοῖς. 

Απασηοβπιαίο. Ἡαῦροηπί Εναησε]ὶςδ- 

{ατία 9. 19. 19. 18. 19. 24. 94. 96, ο 
απῖνας Ιαοίίοπες ναγὶίαηίες αά νε. 2 

νε! ὃ ρτο]αία. δυηί; ἆᾳ εδίετίς Ώναι- 

σο]είατ]ῖς ποη Παμεί. Ἠαρεπί Ὑει- 
εἶοπος, ΕΙ. αἱ νἰάοίας, ΟΠΥΥ»ς. Τ]οευ- 

ριγ]. Ἐπίπγτα. Ῥε]ο]ία νείυρία αρ. 
Μι. Παν. "αν. | ξ- ὀἐψίας αᾱ στυγνά- 

ζων ὁ οὐρανὸς 19. (ο) πωάζε. ΟΕΕ. 

α)Ἱ Μέ. «. 6. ||Ξ- πυῤῥάζει αἆ πυῤῥάζει 

9Αν 80. {(ϱ) -- αὐππ πιδίδι, Τε. 
(6χς. οεαπὶ. Ὀτϊκ. Φεττα. 2. «ογ). Ι. 
Εογ.) (ᾳ) --- καὶ γίνεται οὕτως. Ἡ. | 

Ξξ οὐρανὸς αὰ οὐρανὸς Ε'. 5Ί. ΥΓ. Ρ. Π18. 

(ς). πρωΐας. Ἑ. 10. 99. 46. 395. 296. 

918 (ουπι 9. 16. ἸΤ. αἲ. 9.) αἱ. 19. 
Μί, ο. Ἱ. η. ᾳ.ω. (8) ἀὴρ Ὀ. 5ν. | 
Ξ- 8]αν. 9. (που αἱ1.) {( Ξ ΟΡΙ. 

1. 11. 22. 299. 99. 16. 115. Ἐν. 94. 
36, ΕΙ. Αα, Όγε. Ρ. δἰαΥ. 2. (ποπ 
α)11) Βαχ. γυὶς. οαπί. νετο. οο]ῦ. 

οοῦῦ. 3. δεν. 2. Μια. σαΐ. {ογ. 
0Ἠγγς, ἵπ Μί, 6 οοἁᾱ. 

5. 24, 61. Ἴθ. 108. 121. 191. αἱ. ο. 

(1) συνίετε. 

εἰ Βατρ. 1. Μί. α. πι. α. Ζ ἵη ΠΙΕΥΡ. 

Ῥετες. Αγ. Αδί. ΤΠεορΗγ]. τα5. δοκι- 

µάζετε. Ἱ,. γιώσκετε Μί. ω. συνίετε καὶ 

οὐ δύνασθε. 918. (οτπι 9. τπτ. 990.) | 
-ἰ- δοκιµάζειν 5. γνῶναιδ. διωγνώναι αΜ. 

99. Ἑν. 2. 19. 19. 94. 96. αἱ. 10. Μι. 

Ε.ο. 3ντ. Απ. γι]ςρ. οἆ. νετο. νε- 

τοή. 60ΤΡ. 1. 2. οο]ὺ. (κ) -ἰ- καὶ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς 90. 92. Με. ἵ. π. 

ἀπ, (σ) Ξ Ὀ. «αΠέ. νετο. «0:89. 
1. 9. σοτπι. 1. Ῥτοδρεν. (24)Ξ ΒΡΙ.. 

γμ]ς. πᾳ5. οαπ{. «ος. 1. 6οσπι, Ἱ. 
ου. Πατ]. επιπιετ. {οἱ. Ἠαυεί Ο5ς, 
(α) Ῥοεί ἐπελάθονιο Ῥοπιπί Ὦ. Ἠ. 
(οχο. Ὀτὶκ. σεγιι. 2. ἔογ. οἱ σα1.) 
Ἐπ]αγ. | αὐτοῦ Ξ Β0Β. ΆΑτπι σαηί. 
ἨΠαυοεί ΟΥ. (0) Φιωίδις οορἑἑαπίί- 

δις, νοετο. νετοῦ. 5εΙπι. 1. «οσῦ. 2. 

4ιιο εοράίο, «οσο. Ἱ. (ο.Ξ ΒΡΕ 

ΜΕ. 1. 98. 1948 151. αΙ. 10.Μιί.ς. 
ᾱ, 6. πι. ο. Τ. ΥΓ. Ρ. Ατπιι ΑΠ, 
γιὶς. Τί. εςκο. Υετο. «οἱ, 1. Ο5ἱΕ. 
ΤΠοορΙγ]. Ε.αοἳξ. 



14 ΕΥΑΙΤΤΕΛΙΟΝ 
/ ” Α 

ἄρτους ουν ἡ ἐλάθετε; Οὐπω νοεῖτε, ουδὲ μνημιονεύετε 9 

ςΑΡ. ΧΥΙ. 

ΔΝ / / η / Ν ’ 

σους πεντε ἄρτους σων πεντακισχελίὠν, Λαΐ ποσους ο- | 
’ 3 ) νι Ἆ ε ιν ο .. 

Φίνους ελάδετε; Όυδὲ τους ἑπτὰ ὥρτους των τετρακι- 10 
/ Ν νά / , / ο ν] υ] 

σχιλιω», μαΐ ποσας σπυρίδας ἑλάδετε . Τ]ως ου νοείτε, 11 
6/ 3 ο 2/ / ιο ε ω δι, η / Αρ 
οτι ου περι "ο2 ἄρτου είπονυμν ο.” προσεχει αἆπο 

6 Τότε 2 
.» ο 5 ο / Ἆ ν / ” 

συνήχαν, οτε ουΆ. εἰπε προσεχειν ἀπὸ Ἡ τῆς ζύμης σου 

σῆς ζύμης τῶν Φαρισωίων καὶ σαδδουκαίων. 

/ Ἆ ιν ” υν 

ἄρτου, ἀλλ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ σαδ- 

δουκαίων]. ] 
στα ο” ο ” 

[ Ελλθὼν δε ὁ ἰησοῦς εἰς τὰ μερη καισαρείας σῆς Φι- 19 
/ 2 / λ Ν ο -” / . χς 

λέππου, ἤρωτω τοὺς μαθητὰς αὐτου, λέγων" τνα - -- 
“/ ἷό 5 2 ιο λ ολ ο. 5 / 

µε λέεγουσω οἱ ἄνύρωποι εἶναι τον υἱον του ἄνθρωπου ; 
Ὁ . 9 / αν 

Οἱ δὲ εἰπον" οἱ μὲν, ἰωάννην τὸν βαπτιστήν' ὤλλοι δὲ, 1: 
ς /’ ϱ/ Ν « / ἡ 6ϱ -- . / ῥά 

ἠλίαν" ετεροι δε, ἱερεμίων, ένα τῶν προφητών. Λεγει 15 
” ο” / .” Δ 

αὐτοῖς' ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εὖαι; Αποκριθεὶς δε 16 
/ α’ ΔΝ α΄ Ν ιἼ ια. ” 

σέμων πέτρος εἰπε' σὺ εἰ ὁ χβιστος, ὁ υἱὸς τοῦ »)εοῦ σοῦ 
] - “ ΜΗ λ ἑ ὦὁ . ά «δὰ, / 
ζώντος. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" µιακά- 17 

ε ο ΑΝ) 03 κρτρ’. : 032 5 προσέχετε ---- δὲ. 

(4) ἔχετε. ΒΏΌ. (5ἱ:. β.) 18. 124. 9ὺΓ. 
Ῥ. πα. ἵη πα. Ατγ. 1. Αιἰπ. αί ν]- 

ἀείατ. Υμ]ς. Τι. εχο. Ὀτὶχ. Πωποῖξ, | 
ΟΥ, υίτες. (ε) ΒΟΚ.ΙΙΜΡ. 1. Ι9. 
98. 124, 151. αἱ. 99. εί Βατὺ, 4. Μι. 

ο. ᾱ. Ε. 8]. 8. 9ΥΓ. Ρ. πι. Ἀϊαν. ὑυγῖχ. 
σαηί. ΟΠΕΥς. ἵη Με. ὅ «οἆᾱ. || ἄρτον 

ὮῬ. στ. Ύετο. Ο5ῖς, Ιμοίξ, Απ. 

(8). προσέχετε δὲ ΒΟΙ,. 1. 8υτ. Ῥοτε. 
Ῥ. Οορί. 8]αν. 9. Ο5, Απιος, ΠωοἳΓ. 
προσέχετε ΏΧ 19. 194. Ἐά. Ῥενς. νν. 
ίΠ. Υιῖς. Τί. Το ξ, Απιος. προσέ- 

Χειν; προσέχεσε δὲ. 92. 118. 148. αἱ. 

12. Μι. ἆ. ΖΧ απροσέχεν, ἀλλ Ὦ. ὅἹ. 

10. 191. Ἐν. 984. Μί. «.6. πι. {. ΒΙ8Υ. 
3, Ὁ, εἆ. ΟΗΥΥς.Ίηπ Μ(.ὄ οοἆἆ. ΤΊεο- 
ΡΗΥΙ. (6) Υ.. 19. -- 59, | τότε 

” ο) 3 απ αχ 5. . . 
συν) οτι ου περι αρτου ειπεν αυτοι 

οηα]ςεῖς οπε(οτῖς Ἴ4. τότε συνηκα», ὅσι 

περ) σῆς διδασκαλίως λέγει. Μί. γ. 

(11) σῶν ἄρτων, ἀλλ'. 1. Οτἱρ.σης ζύμης, 

ἀλλ. Ὦ. 194 Άτγπι. οπΠέ. νετοή., 
νεγο. «05Ρ. 2. σης ζύμης τῶν ἅρτω», 
ἀλλ. ΒΙ,. 151. Μί. ο. Οορί. Ἐν. 

ΒΥΓ. Ῥ. πι». Ύυῖσ. 6οεγπι. 1]. 2. σαί. 

1εγηιοπίο Έλαγ. εἰ Φα. φεᾷ α ἄοο: 

ἐγίπα 1ο. «ΟΤΡ. 1. εί. εῖς ἔετε 99. 
(1) --- προσέχειν νετοἩ., οο]ϱ. (οπιῖδε-- 
ταηί ρορί εἶπε) νοτο. σονπι. 1. (1) 
Ῥ. ντ. Ἠ]ετ. Οορί. Δί1. Αντ. Ῥετς. 

ν. δαχ. Υμ]ρ. εοἱῦ. Πατ] Μπι, 

ρα. ΑΙΠΡΥ, δεπιε] Ίγοη, πῃς. Βεὰ Η]]. 

1εο. Ας. αθηοθευηί, | Ῥοδί λέγουσιν 
ρομῖέ Ο. | Ουρ. πέτεο, (1) σώζονσος 
ΡΝ οαη{Ἁ ]. -- φιέ ἵπ Ίιμιο ΗΗάΗΠα 
υσπὶίοἰ ΟΡ. πρ. εί δαν. 



6ΑΔΡ. ΧΡΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, τὸ 
ιά / Ν [] -” ο λΝ λ ων 9 3 , 

θιος ε{ Τέριων βαὰρ ίωνα οτι σαρξ καί αίμιο ουκ απεχα- 
΄ 9 ος / 3 ” η) ϱ» 2 Ν 

Ίδλυψέ σοι, ἀλλ ὁπατήρ µου, ὁ εν τοῖς οὐρανοῖς. Κάώγωὼ 
η δέ /“/ / / ι α η / // ος, ΔΝ ο / . 

ε σοι λεγω, οτί συ εἰ πέτρος λαΐεπι τουτη τή 
/ /“/ . / /”/ Δ 3 Μ. ΔΝ / 

πετρα Ρ οἱποδομιήσω µου τήν εκκλησία)’ καὶ πυλαι 
αὃ ᾿ / α » ” 

19 ωδ9ου ου κατισχύσουσω Ἱ αυτῆς. 
/ 

"Καὶ δώσω σοι τὰς 
.. // ” νο] ” 2 ” Ν αλ 

Γχλεις της (Δασιλείας των ουβονων’ καὶ 5ο εαν δήσης 
τν ” ρω / / 3 ω .) υ ια 2.κ 

επι τής ΎΠς» εστωα! δεδεμρένον εν τοίς οὐρανοις καί ο 549 
” Φλει ” ο” ΣΙ / ϐΑ. .” ι) ” 

λυσης επι τής γής έσται λελυμενον εν τοις οὐρανοῖς. ] 
/ / // ο» ο» ς θ//ο 

οϱ Τότε [έαο διεστείλατο τοῖς ριαθηταῖς ἳ αὐτου, ἴνα µή- 
. ο. Ν / 6“ σενα ; ε / 

9] δεν) εἴπωσιν, οτι αὐτός εστω» Το χριστος. 
ει] η / 

Απο σοτε 
/ 5 5 ιο ’ . ” ϱ ” / ρ» 

ἤρξωτο ὃ ἰησοὺς δεικνύειν τοῖς µωαθηταῖς αὑτου, ὁτι δεῖ 
] λ 9 ” ε] ϱ / // κ Ν ρω ν 

αυτον} ἀπελθειν εἰς ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθειν ἀπο 

σὼν πρεσθυτέρων κοὶὶ ἀργιερέων καὶ γβαμιμιωτέων, καὶ 

ϱ9 ἀποκτανθῆναι, καὶ ση σρίτη ἡμέρῳ ή ἐγερθῆναι.΄ Καὶ 
/ 9 ε / ἃ ”/ 3 ω 3 ” 

προσλαξόμενος αυτον ο πέτρος» ἤρξωτο ἐπιτεμαΩν αὐτῶν 
/ // 5), / / ” Ἁς μἩΒ .” ε αν 

2 λεγων «λεώς σοι κὐριε" οὐ μὴ εστα! σοι τουτο. ο δὲ 

τ 
Ο92 ἐπετίμησεν. 

' 

(πι) Ξ- Τ,. 995. αἱ. 3. 9ΥΥΤ. ΟοΡίέ. Άσπη. 
5]αν. 3. Υιαὶς. Τί. εχο. οαΏί. (6Ρο 
επἰίηι, νετο.) Ἐτδ. Οµτγς. ἵαπ Μι. 6 

εοἆᾱ. Οὗσρτ. (η). πέτρα, Απ. 

(ο) 8ῤεν ἐνία οοπ[εδοίοπό, Εεἰὶκ γοπη. 
(Ρ) οἰκοδόμησον. Απί]ιο]ος. πι. (ᾳ) σε. 
Έβοπιας ΠΐευΥ, αρ. ΑΡαςα5, ἔπίε, Ο88- 

εἵαπ. | Οτὶς. Ἰαβείτεο. ἀῑδετίο. Αά 

πέτρας τεξετἰ ΕρὶρΙ. εί Ο5ὶ5. 5επιε]. 
(ϱ) κλεῖδας Ὦ ΧΙ.. Οτὶς. ααἰπαιιίες, 96- 
πιο] έτος. (5) ὅσα ἂν... δεμένα... 
ὅσα ἄν ... λελυμένα. 1. Ἐὰ. ΠΤ. οχο. 

οαηΏί. νους. Ο5ίΡ. Ἐδ. ΟΠΓΥ5. είϊαια 
Ἰη Μί. 6 οοἆᾱ. Τετί. ΟΥρτ. Απιος. 

5οπιο]. Απ. 56πιεΙ. Ῥασϊαπ. (ἱ]άας. 

Εεία», 1. (ὁ ΒΡΕ. Οοἀΐσες ποῃ- 
πι], έοπηροτο Οµἱρεπίς, ΑιιΠ. 8ί.Υ. 
υἱ νὶάσίαν., οοπιπιἑπαίιμ» εδ, «πΠ{. διε- 

τείλατο, θ13 14,2. Ἅ({(ἱ) - 800. 

Ξ νο ἰησους. 

οαηί. Αγ. Ο5ἷ6, 5επιε]. (5) 

Ρε Ἱ. «10. 40. 58. 61. Ἱ]. το. τ]. 
1068. 114. 115. 116. 194. 191. 149. 
918 (οπι 8. 9) 205. Ἑν. 15. 96. αἱ. 

90. Μι. α. ᾱ. 6. 1. Κ.. ].πΠ. ο. ϱΆ Χ. Ζ. 

11. 8γτ. Ῥεήτ5. Ρ. ΑΡ. ῥρ. ΑΓΙ. β]αγ. 
πας. Ύ υ]ς, πῃς, νΕΓΟΠ. νετς. «οτό. 1. 9. 

δοτπι. 1. εο]ο. Οτ]ς. ἵπ {οχία εί απα- 

ίεν ἵη οοπιππεηί. ΟΠΓΥΕ. οἰῖαπι ἵπ 

Μι. 6 οεοάᾱ. ΤΙΠδορΙγΙ. εᾱἀ. Επίμγπη. 

5οΠο!ία ναοί. αρ. Μέ. Πας. Απιος. | 
Ῥομβί χριστὸς Ροπίί Ὁ. συ. (φ). εἰς 

ἱεροσ. ἀπελθεν ΒΥΕ. 1. 19. 124. 157. 

σαπί. Ον. αιαίος, Ίτεῃη. ἨΗῆαυ, 

(2) ἄναστηναι Ὁ. 106. 191. 151. α]. 4. 

(8) λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν Β. Ἰρξ. αὐτῷ 
ἔπισ. καὶ λέγεω. Ὦ. Ἱίοπι Ἐ. Μι. ο, 

οπΠί. νεΓΟΠ. γετς. ΡΟΓΠΙ, 1. 60ΥΡ, 9 
σοἱϱ, Μπι. 



Τ6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οσΑΡ. ΧΥΙ. ἄν, 

[ ΜΗΝ αλά ζλ ιϊῦ μα ) οωλήν., 
στρωφεις εἰπε τῷ πετρῳ' ὑπαγε οπίσω κου, σατανα 

ΑΝ ) ο) ο » ον ν ω ων λ σκἀνδαλόν ὁ μου εἰ" οτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ »εοῦ, ἀλλὰ 
ο Α ” 2 ὥ 

σα σώὼν ἂνθρωπω». 
” / ο” 

αὐτοῦ [εί τις Φέλει ὀπίσω µου ἃ ἐλθεῖν. ἀπαρνησάσθω 
ε λ νε] ην: λ λ ε νά Αι. οὐ / 

ἑαυτὸν, Λα) ἀράτω τον σταυρον αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω 
ι εἡ )] / ἃ λ « ” ., . 

0ἱ. | ὋὉς γὰρ ὤν 9έλη την ψυγῆν αυτου σώσω, ἀπο- 98 
/ ο Η{ Ἴλνς ε] δ᾽ ων] ] / ν Δ ε ” ϱ 

λεσει αυτην ος ον απολεση σην Ψυχην αυτου ενεΧεν 
εν) ο». 5 / 2 / 

έµιου, ευρήσει αυτην. 

Ἰὰν πὸν κόσμον ὅλον μερδήση, την δὲ ψυγὴν αὐτοῦ ζη- 

µιωθῇ: 
[ά -”. 

αυτου; 

ᾗ τί δώσει ὤνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς 

Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν 97 
, , . ΝΔ ε ή κ ” 2 / ε ο. 

ση δόξη του πωτρος αυτου, μετα των ἀγγέλων αυτου" 
Ν / 2 ὃ / ε / Ν ξ λ .- ο41/ ” -” 

οι τοτε ασποθωσεί έπαστοω» Λαοτο στην πρᾶξιω αυτου. 

᾿ λ / ες, «ών ὁ Αλ α΄ ὠμῶ μό 4 η 
Αμην λεγω υμίν; εἰσἰ τινες ὃ των ὧδε Ἱσώτων" ΟἱΤ/ες ου 

μ Ἡ / /“/ 9 ’ 6/ Ἀ ὸ Ν ελ ” 5 

4 φευσωντοί ανατούν εως αν (ιοωσιτον υἱον του ο- 

θρώπου ἐργόμιενον ἐν τῇ Ἰ βασιλείᾳ” 
ε - // 

ς αυτου. ] 

Καὶ 1 μεθ) ἡμέρας εἅ [παραλαμβάνει ὁ ἰησοῦς τὸν 

- [Ὀ ε ’ 

6 σῶν ὧδε ἑστηκότων. 

(0) ἐπισσραφὺε ΟΕ... 19. 40.19. 114. 

ω9ῦ, 936. αἰ. 9. Μι.1.25 10. | Ξ 
Οορί. | Οτἱς. πέτες. (ο) εἶ ἐμοῦ 
Ῥο. 194. εἶ ἐμὰ. Ὁ. Ἰίεπι Μι. Υ. 

Ματοε]]. αρ. Ἐς. ενέ πι], δετπι. 1. 

(4) ἀκολουθεῖν. 116. 1325 ἃ αἱ. 32. Μι. {. 

«οπηο]. Χ. Οτἵς. ἵπ (εχία. Τάεπα 5επιε] 

πίτασιααε Ἰαποῖί. Λας. (ε) ὠφελη- 

ῥήσεσαι. Β1,. 1. 19. 61. 1294. 10Τ. Ἐά. 

ογτ. αίγ. Ὀτὶχ. ραί. Οτἱρ. (εγ. ΟΥ. 
εῴμθ. ΟΙΗΥ5. επηοὶ ἵη Μέ. ὅ «ο. 
Οοσυν. (8) σὰ ἔργα. 1. 10. 11. 190. 
9394, αἱ. 8. Εά. 8στ, αἱ. δαν. 2. ὃ. 
0,18. βοπιε! ἵη Μ{. ὅ εοάᾱ. || ΟΥ. αί 

τος, (6) 80015. 1.19. 11. Πτ. 
194. 14933 151. Βν. 14. 19. αἱ]. 10. 
Μί.ς, 1. π. α. Βά. ΟµΡ. Ρϊ. Βρῃηγ. 

0855, οίἵαπι τη Με, ὁ οοᾷᾱ. Ἐρίρῃ. 

τν 

Τπεοάογοέ. ὧδε ἑσγηκότων. 935. || ὧδε 
ἑστῶτες ΕΕ(Η. 10. 11. 106. 108. 115. 

116. 121. 151. 142 218. 996. Ἐν. 2. 

4. 90. α]. 44. Μι. Υ. α. Ἱκ. 1. ο. ρ. 1033 
ΤΠεορΙιγ]. ὧδε ἑστηκότες 16. Ἐν. 18. 
σῶν ὧδε ἑστῶσες Μί. Ε. (11) γεύσον- 

σαι. ΠΠ... 1. 191. 151. 93956. απ. Μι. 

ο. 6. ο. Χ. Εά. Τπεοάοχει. (8) δόξη. 
868. 119. Μι. ο. γ. 5υτ. Ρ. ἵη πῃ. 

Τότε ὁ {ησοῦς εἶπε τοῖς µαθηταῖς 94 

Τί γὰρ Ὁ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, 26 

26 

ρω 

Οορί. 4δί1. Βαχ. νετο. Ἡρητ. Τπεο- 
ἀοτεί. Ἐρίρμαπ. Ώαππαδς, Απάραι. 
Ῥωδίς. [ ἑπγερπιπι, «οτῦ. Απιὂς. 5ε- 
πιε]. | Ο5. αἱτες, (1) σοῦ πωσρὸς 

αὐτοῦ. Μί. ο. γ. ἴέεπι Μί. 9. ΒΥΕ, Ρ. 
Ίη πα. Οορί. ἄι, Ραχ. «οτῦ. Αιρ. 
σῶν οὐρανώῶν. 69. (!) -ἰ- ἐγένετο. ὮὉ. 

Τέ. εχο. ὈΓὶχ. ΕΟΓ. ἆρτι ἔλαξέ μεἡ µή- 

σηρ µου, τὸ ἅγιον πνεύμα, ἓν μιᾷ τῶν τρι- 



ςΑΡ.ΧΝΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ττ 
/ δώ ο  αες λ 2 λ . ” 

πέτρον καὶ ἰώπωξον, καὶ ἰωώννην τὸν ἄδελφον αὐτοῦ 
λ / λ ”/ ε λ 

καὶ ἳ' ὀναφερει οὐτους εἰς ὀρος ὑψηλον κατ ἰδίαν. 
Ν / 3 ” / 

9 Καὶ µετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμιψε τὸ 
/ ᾽ δα Ε ς ϱ 5 ν. δὲ εδ |, ὢ ον 

πρὀσωπον αὐτοῦ ὡς ο ἤλιος' τὼ δὲ μάτια αὐτοῦ Ὁ ἐγέ- 
“/ λΝ ς . αν 

9γετο λευκα «ως Ἡ το φως. Καὶ ἰδοὺ, 1 ὠφθησαν" αὐ- 
ω ” Ν Φ . ” ” 

4 τοις µώὠσης καὶ ἡλίας, μετ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. Απο 
ο Ν [ / -.- ” ο. / / 9 

αριθεις δὲ ὁ πετρος εἰπε τω (σου Άνριε χαλον εστι 
ια ως πρ’ / , / ο αν 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ φελεις " ποιήσωμεν ὁὧδε τρεῖς 
η ν μ, κ ” 4 λ ἒ / 6 / 7 

σκηνος», σοί μίαν» χωΐ ϱωση μα» καί "μίαν Λλία. 
”/ , ” ” 9 .. / 9 

6 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοῦ, νεφελη Ὁὶ ρωτὸς” ἐπεσκίαωσεν 
/ Νο λ λ ι .. / / ’ 

αυτους χα! ἰδου, φωνη ὃ ες της νεῴελής, λεγουσα" οὐτός 
5 « ο/ : 2 Ν 2 α” »ν/ 9 ᾿ 

εστι» ο υἱος (ου 0 οΥαπήτος. εν 0) εὐδόκησα" 4 αυσου 

᾿ / /“/ 

6 ακουετε. 

7 πρόσωπον αὑτῶν, καὶ ἐφοθήθησαν σφόδρα. 

Ν . / ϱ κ) / ο ὰ 

Και ακούσαντες οἱ µαθητωι, ἔπεσον ἐπὶ 

Καὶ προσ- 
δ ς . ϱ/ » ΔΝ ’ σι / 

ελθων ο ἰησοὺς. ἥψατο αυτων, χαί ειπεν ὖ εγέρθητε, 

8 καὶ μὴ φοβεῖσθε. 
.” »κ/ ο’ » λ λ 2 ιο. / 

Οσων. οὐδένα είδον, ε Μ.Ί τον εἼσουν (9ονον. 

Ἐπάραντες δε σοὺς ὀφθαλμιοὺς αὐ- 

Καὶ χατα- 
/ . ἃ ή ” 2/ 5 / » 

αινόντων αυτων ἐ. του οβούς» ενετείλατο αυτοις 

λ 

π ϱ5 Φώτειή. 
» Ν 

Ἀρσο. 

χῶν µον, καὶ ἀπενεγκέ µε εἰς τὸ ὄρος τὸ 

μέγα Ααεώρ. Ἐναηρ. 8εο. Ἠεῦγωος 
αρ. Ο5ἵρ. (αι) ἀνάγει. Ὦ (8. β.) 
Ονὶς. {εΓ. ευαυῖέ, επί. (Π) λίαν. 

ὉὈ. οαπί. (ο) Ξ 85.Μί. Β. ο. | ἐγέ- 

νοντο. Ἱ,. 19. 99. 9]. 21. Μι. α. ἆ. ο. 

αἱ. Ἰ. ἘΕὰ. γέγονε ΟΠτΥς. ἵπ Μι. 6 οοςᾱ. 
φαίνεται. ΟΕἰΡ. ἴ6Γ. βεπιε! (3, ὅδ9.) 
πέτες. - (Ρ) χιὼν. Ὦ έ8ί. β.) ἆτῃ. 

Φαν. 2. 5επιε]. είς. Τί. Ώϊοπγς, 
αἷοχ. ἨΠϊ]ατγ. Αις. δαν. | Οτίς. αί 
τος. {εΓ. (α) ὦφέῃ. ΒΡΕ. 19. 194. 

αρ. Ὠϊτε]., Μέ. π. οαηί. ν6ΤΟΠ. Υετο, 

σετιῃ. 1, 2. σο]Ώ. σαΐ. Μπι. επ. 

ερ]. Ῥεάα. (5) πωήσω. ΡΟ. νετοῃ. 
εοτῦ. ἳ, βενπι. 1. (ϐ) Μι, 5” 

Ἁτιι. «ογΏ. 1. 6ογπι, 1. {οτ. Πατ] κ 

Ο5ίς. (ϐ ἡλίᾳ µίαν. ΏΚ.Ι.. 1. 99. 

194. 999. αἱ. δ. Μι. Ἡ. ο. αἰ. 4. Εὰ. 

9νγ. Ρ. Υυῖςσ. Τί. Ώρας. ΟΗΙΥΕ. ἵπ 

Μι. 6 εοἆᾱ. (4) 5. 19. 96. 194. 
189. Μ{. ο. (απίο δοβοΙῖαπι; 5εά ἵπ 

ϱοπο]ίο τες.) ΕρΗΓ. | ΟΡ. αί τες. 

(α) -ἰ- ἐγένετο. 151. Άτπι. --- αιάξία εδέ, 

νετο. (1) ἀνούετε αὐτοῦ. ΒΟ. 1. 
88. Οτὶσ. εαπί. «οτ». 1. Τετ. (2) Ξ 
ΟοΡέ. 375. Πῖ6ΓΟΒ. || ἐγείρεσθε. Ὦ. Ἑν. 
99. (4) ΡΟΡΕΕΗΚ.ΙΙΜΣ. 1. 19. 
98. 194. 1571. αἱ. Ττ. Μι. ΠΥ. α1. 14. 
Ρά. Ο5. ΟΠ1Υ5. οίίαπι ἵπ Μί. 6 εοἀἀ, 

ΤΙΕΟΡΙΗΥΙ. | Οτ]5, 5επηε] αέτες, 



Τ8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΝνΙ1. 

η, ν /4/ / 4 ν ”/ } 6 / Φε 
0 (σους» λεγὼν ιηδενὶ είπητε τὸ οβα(0» εως ου 0 
εὰ -. 5 / ε] ” ) -» λ υ / 

υ/ος του ἀνθρώπου ε νεκρων ὤναστῃ. ] Και [επηρώτησαν 10 
νὰ ς ύ α ο 2 ο // / ” ἀ ῥ 

αυτον οἱ µαθηταί "'-- αυτου λέγοντες σι οὐν 
”. / ο ς / .”. 3 Γη -” 

γβθαμµωτεις λέγουσι, οτι λίαν δεῖ ελθεῖν πρωτον; 

ο αν 
οί 

Θ 11 
μι 3 ώς 5 Ν ιο )  Ἠφν εν Ν ”/ 

δε 6 -- ἰησοῦς ἀποπριθεις είπεν αυτοίς ἠλίας μεν ερ- 

{ χεται ' -- μάς ον 
Ν ) / “ 

"αι 5 αποκαταστήσει 
/ 

πονγτῶ. 

Λέγω δὲ ὁ ὑμῶν, ὀψι ἡλίας δη ἦλθε, καὶ οὐκ ο λά Ι9 
Ὦ ὁ “/ 

αὐτον, ἀλλ ἐποίήσαν εν αὐτῷ, ὅσα ἠθέλησαν. ἶ οὕτω 

χαὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου μέλλει πάσχει ὑπ αὐτῶν. 
/ ” λ ιό ΔΝ Ἅ, ων έ 

Τότε συνήκαν οἱ μαθηταὶ, οτι περὶ Ἰωάννου του βαπ- 19 
. 

” ο’ 2 ” 

σιστου ειπεν αὐτοῖς. ] 

Καὶ Κ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, [προσῆλθεν 14 
] .) ”// 

αυτω 
”/ “ ας. 

πι ἄνθρωπος, γονυπετων Ἡ Καὶ λέγων' Ι5 ϱ. αν 8 
αυτο», 

/ 3 ΄ / κ' εὰ α/ , Ν ” 

Άυρίεν ελεησον µου τον υ/0)» οτί σεληνιάζεταν, χαΐ χοακώς. 
α μ/ 
πασγει 
/ /“/” 2 Ν / 

λακις εἰς το ὕδωρ. 

Ν / Ν - Ν 

πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πὺρ. καὶ ὃ πολ- 
λ ΄ - “ Σ1οοΝ όν 

Και Ἱπροσήνεγκα αὐτον τοῖς 16 

η) ” 

παυτῳ. 

(9) Ξ Μι. ο. Ἐά. ΟΝΥΥΑ. ἵπ Μί. 19. τε]εϊαπέ Ὦ. οπη{έ. γετοῃ. γετς. 
6 «οἆά, || Ῥοδέ λέγων Ροπὶί οαπί. οογΏ. 1. 9. οοΙΡ. σειπι. 1. (19) ἐλ- 
(ο) Ξ5 Ι,. Ι. 99. 194. Οορί. Άτπι, 
γυ]ς, Τί. εχο. Ὀσίκ. Οδ. (ἆ) ὅτι, 
39. Μί. τη. (ε) «- ΕΡΙ.. 1.599. 

Ἐν. 19. 15. Μι. ᾱ. Ἐά. Οορί. Ἐτρ. 
γυῖς. Τί. { Απ Ρρουῖέ Ροςδί ἆποκο. 
(90 Ξ ΒΡ. ]. 35. Οορί. Ατπι, Απγ. 

γαρ. Τί. οχο. Ῥηϊχ. ΟΝΥΥ5. Ἱηπ Μι. 
ϐ «εοἀά. { Απίο πάντα ροηπίί 1. 
(6) ἀπαφγελεί ὑμῖν. ΟοΡί. ἑτοιμάσει τὴν 
ὁδὸν αὐσοῦ. Ξα]ιά, α]]οιὈ]. οοπΙΡΟΠΕΤΕ, 

νετςο. (1) ἐν Ξ5 Ὦ (8: ϱ.) Ε. 19. 

11. 61. 106. 116. 119. 121. 19]. ο]. 
11. Μι. ο. ᾱ. ϱ. γ. 11. Εά. ο αξίπ. 

ἐα᾽ αὐτῷ. ΜΙ. χ. εἰς αὐτὸν. ΟΓὶΡ. πα. 

6εΠιο!. Ο1Υ5. 5θμπε] απ Μί. 6 «οᾱ. 
αὐτον. 115. {(ἱ) Ἱπ βποπι οοπληλα(ἷς 

όντων Ὦ. Ἱ. 194. Με. ο. ἐλθόνσος αὐ- 

ποῦ. Μι. 103 ἐλθὸν. Ὁ. Αντ, γπ]ς, 11. 
Φυγ,. Ἠίογος. Ἠίατ, (1) Ξ ΆἉτπι 
σῷ ἰησοῦ ΓΗ. Τ6. 108. 191. α]. 8. Μι. 
α. Εά. (πι) Ξ 108. φωζαπι, σευπι, 
1. | -ἵ- σι. ΕΗΡ.. α]. 18. Ἐά. Ατπι, 
(4) ΒΟΕάΗΚΕΊΙ,Ρ. (8:. σ.)1. 18. 98. 
α|. 89. Μι. ΒΗΥ. αἱ. ΙΤ. Εὰ. Οµτγς. 
ἵη Μί, 4 εο4ᾱ. ΤΠεορΙΥΙ. | ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ Ὦ. 8γτ. ρ. Νις. οππί. Υετοῃ. 

νετο. Ρετπι. 1. Του, «οἱ. σοτῦ. 9. [ 

Ξ Ατπ | Βος, Ο5ὶς. Ὀ. (ο) ἔχει 
ΒΙ,. Οτὶς. (Ρ) ἐνίοσε, Ὁ. 1. Αντι. ΄ 

Ἡ. Ο5ΓἱΡ. Ρἱ9 ἀῑ9. Λας. ετεῦγο, Ὑ αἱς. 
ος. | αἰἰφιοίίεης. .. φαρίμδ, οαΠί. 
(4) σροσήνεγκαν. 18. 98. 59. 190. Ἐά. 



ΟΑΡ, ΧνΙΙ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. το 

μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν 9ερωπευσα!. 
2 Ν λ 9 4 ή ιο .” λ 2/ Ν 

17 Αποκριθεὶς δε ο {ησοὺυς εἶπεν ὢ γενεα ὤπιστος καὶ διε- 
/ οι ϱ/ / τ ./ ᾿ « ωά // 

στραμμένη’ ἕως πὸτε " ἔσομαι μεθ υμών: 
ϱ. ὅ « . 5 / /// ο ας ὸ ἵτ 

Ι8 ἀνέζομιαι ὑμῶν; "φερετε μοι αὗὐτον δε. 

6 ’ 

εως ποτε 
ν 3 

Και επε- 
4 ) ” ο» ” Ν΄. ὅδοςν ϱ] ] 3 ” Ν 

τέρησεν αυτῳ ο 6σους, χαι εζηλβεν ἀπ αὐτοῦ τὸ δαι- 
/’ ἁ μα / ε υ . λ ” ϱ/ 3 / 

Αονιον χα ἐθεραπεύθη ο παις ὦπο τής ωρας ἐκείνης. ] 
β / ” 9 ” 

19 Τότε προσελθοντες οἱ μαθηταὶ τῷ ἰησοῦ κατ ἰδίαν, 

90 εἰπον' διατί ἡμιεῖς ουκ ἠδυνήθημεεν ἐκδαλεῖν αὐτὸ: Ὁ 
Δ . ο. 

ὃς Ἡ Ιγσοῦς 
ιο ᾽ υ ΔΝ Δ 

ειπεν αυτοις διὰ σην 
κ 2 / /“/ « ” 

απισστιον υ/ώ). 

2 λ γ α 1) α σ ” ο, / / ϱ η 

αμην γαρ λεγω υμὴ, εαν εχητε πίστιν ὡς Άοηκον 
πμ λνη ας ον ; . / / 

σμάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὂρει τούτῳ' 3 μετά θηθι 
Ρ 2 

3 ” /“/ 

ἃ Αγσευβεν 
»// λ 9, } λ .. .ὴ α ες ὁ 

εεί» Λα 4εταςησετοαί χοί ου0εν αουναστησεί ο). 

9ι «Τ ” δὶ ν / κε / ᾽ Ν 4 ” 
1 ουσο 0Ε το γένος ου ἐπποβενετο εέ 4 εν προσευχή 

' Ν ο 
χαι νηστεία. 

22 
ἀ) / Ν ων . ο 
᾿Αναστρεφομένων δε αὐτῶν ἐν τῇ γαλιλαίῳ, εἶπεν 

᾽ ” ο 3 - / ιν δὰ - / 4 

αυτοίς ο 1σους Μελλει ο υιος του ἀνθρώπου παροιδίδο- 

99 σθαι εἰς χεῖρας Ὁ ἀνθρώπων, 
3 3 ή . / 

Και ἀπολτενουσιν αυτον 

καὶ τῇ τρίτη ἡμέρῳ ἐγερθήσεται.] ἔχκαὶ ἐλυπήθησαν 

σφόδρα.” 

({) μεθ ὑμῶν ἔσομαι. Β08Ώ. 1. 99. 194. 
Εν. 19. Ο5ἱΡ. (6) φέρε. Ἀντ. Αγπι. 

(8) -ἰ- εἰ αἀάισεγωπί επι αἱ «Γεσιπι. 
Άγπη. (4) 5 Ὀ. 98. 194. Μι. πι. 
11. Οορί. ΣΠ. Αιπι, Αγ. βαχ. Υυ]ς. 

Πῃ5. εαηΐ{. νετς. «οτῦ. παν 1.2. Γογ. 
{ο]. (α). ὀλιγοπιστίαν. ἘΚ.. 1. 19. 

22. ο. 9. 194. Οορί. 4δίµ. ΆΑτπι. 
Άγ. ΟΕἱΡ.ΟΠΥΥ». ἵη ΜΕ. γ. Βε]μο]ία νεί. 

αρ. Μι. (σ)Ξ ὄθ. α1.6. ΜΕ, 10. 
Ἐά. Αιπι. ΑΗ. Αυγ. Π{. (εχςο. εαΠί.) 
ἐο]. φιέρρε, Υ υἱσ. ου. (2) µιτάθα. 

Β. 1. 19. 194. ΟτΙς. (ϱεἁ Ὀἱ5 πὲ τεο. 

Βοππο] μετάθληθι.) ΟΥτ. ϊετ. (α) ἔν- 
θε, ΒΕ. 1. Οτἱς. {εν ἐνταῦθα. 194. 

(0) Ξ 99. Ἁγγ. Ῥετς. Ρ.  υἱς. πας, Γογ. 
σετιι. 9. Ρᾳ{. 6ΠΙΠΙΘΓ. {οἱ. ἨΗίον. 

(ο) 5 Β. 98. Οορί. 41. Ἀγτ, Πίε- 

Γ05. οοτΏ. 1. εί Εογίαδεε Ἐπςεῦ. | 

Ἠαδρεπί Ο5Σ. 6,σσς. ΤΠεορΙιψ]. Ἐ- 

{γπι, Βολο]ία, νεί. αρ. Μι. Ηλαυ, 
δαν. (4) στρεφοµένων δὲ αὐτῶν εἰς γα- 
λιλαίαν. Οµς. {εειπέῖθις 5. γευεν- 
ἐεπίῖζις . . . ἐπ ἄαἰ. οοσΌ. 1. εο]ῦ. | 
ὠναστρεφ.] συσσρεφ. Β. Ἱ. | ἓν σῇ γαλ.] 
εἰς σὴν γαλιλαίΐίαν. Ἑν. ὦθ. Μί,. Ε. πι. 

(ο) ἀνόμων. Με, ᾱ. || -ἰ- ἁμαρτωλῶν. 
151. αἱ. 5. Μι. Β. 9. εοτο. 1. (8 
Κ. 46. 61. Ἐν. 25. Μι. ΒΗ.ς. {. εί 
{ογίᾶδεε α]ία Ἐναιρε]δίατία. | ΘΦιο 



50 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οΑΡ, ΧνΙ. Χν1ΠΠ. 
, / τὰ ᾿ ” 4 ” έ 

Ἑλύοντων δε αὐτῶν εἰς κοαπερναουμ» [προσήλθον οἱ 94 
6 Ν’ δὸ ”/ δὲ - / .  πφ τε 

σα ὀιόραχµα λαμοανοντες τω πετρῳω, καί ειπον ο 
, ε αν » ”ω λ / “ / 

διδάσκαλος υμων ου τελει ὃτα δίδραχ µια : λεγει) 
/ . ο ο . // . λ / / : 

Ἀγοι, Καὶ 1 οτε εἰσηλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προεφθασεν 97 
., Χ ε2 [ωὁ / 3 / ” / ς ” 

οὐτον ο {Ίσους. λεγῶν᾽ τί σοι δοκεῖ, σίκων: οἱ (θασιλεῖς 
ον ον η λ / ά / Ὀ ” ν ” 

σῆς γῆς απο τίνων λαμιθάνουσι σελή ή ΆΊνσον; ἄπο των 
ο” εκ .. πν λ - ] / ]ς / , . ϱ 

υἱῶν αυτων, Ί ἆπο τὼν ἀλλοτρίων» "' Άεγει αὐτώ Ξ- ο 06 
Φ ων 13 » ω Ἐν .. 

απο εΦη αυτῳ ο {Ίσους 
/ ιο) 9 / 

πέτρος᾽ : σων αλλοτρίων. 
/ [] / / 2 / ϱ/ Ν λ 7 

ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί. Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλί- «7 
3 ΔΝ ΔΝ ” Δ ά τά ”/ 

σωμεν αυτους, πορευθεις εἰς τὴν «άλασσαν, [βάλε ἆγ- 
κκ ὰ ’ ω 5 μν: α | 

«ιστρον, καὶ τον " ἀναξάντα πρῶτον ἔγθυν ἄρον' καὶ 
3 / υἳ / .] - ς ών, ” ” υν 

ὠγοίζας τὸ στόµια αυτοῦ, ευρήσεις στασῆρα" - εκεῖνον 
οδός Ν ] - . ὃν ” ν , 

λαξών, δος αυτοίς αντί ἐέµου λαέ σου. 
ει 2 ΄- -.ω [ο // » 6 Ἆ ” 

Ἑν ἐκενη τῇ Ἡ ο ώρα [σροσῇλθον οἱ µαθηταἰ τῷ ] 
.) ” ΄ . / ”/ / ι] λ 32 η , 

ἰήσοῦ, λεγοντες' τίς ἄρα μείζων εστὶν ἐν τῇ βασιλεία 
-” .] ” Ν . 4 κ) ”.. // 

τῶν ουρανών: Καὶ προσκαλεσάµενος Ἴο ἔήσους παι-9 
/ 3/  ὅλων / .. τα . ὦ - 5 / 

δίον, ἐστήσεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν, Καὶ είπεν αμὴν λέγω 9 
ενω δν 4 ” Ν / ε π / ) 

Όρων» εον ϱμ στραφητε λαι γένησθε ως τα παιδία, ου 
λ / 2 λ ὄ' . . ω) 6 

μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν [βασιλείων τῶν οὐρωνῶν. | Όστις 4 

Ρο ἡμέρα, 

αιιάέο ἀἰνοίριιὲ εἶις οοπἑγὶδίαἰἑ θιπί «έτρου, ὅτι ἀπὸ. ΟΥὶρ. | -- ὁ πέτρος. 
υε]ιεπιεπίεν, οοἆᾱ. Τα]. (5) τὰ δί- 
δραγµα 5επηε] νε] Ρε. ΏΕΒΠΙ,. α1. 
Ρ]αν. 9. 8. σὸ δίδραγµα. «108. αλ. σὸ 

διράγµατα. Ὦ. αἰἰϊ αἰάγαρηια 5. ᾱἷ- 

ἀναρπιαπι, ΥΕΓΟΠ.ΦΕΙΠΙ. ]. ΓοΓ. «08. 

9. δαΐ. Ἱατ]. Ἅ(1) ιίέφιε ποπ. νΘΤΟΠ. 
(1). ὅτε εἰσηλθον. 108. 115. 121. 995. 
αἱ. 4. οἱ Ῥαϊ». 3. Μι. Κ.Ι.Ρ5 ᾳ.χ. 
ὅτε ᾖλθον. Ἑν. 91. εἰσελέόντων. 19. 194. 

νογς. ἐλθόντων αὐτῶν. 99. εἰσελβόντι, 1). 

εἰσελθόντος. ΟΥΤ. ἐλβόνσα, Β. ]. ου πι ἕπ- 
ἐγοῖφθεί -Ῥείγις, «οἱ. ]. (Ε) εἷ- 
σόνσος δὲ, ἀπὸ, Ἑ. 1. Οορί. Άγπιι ΡΗΙ. 

ΟΓγς. Ἱπ Μί, 6 οοάᾱ, εἰπόντος δὲ τοῦ 

Ὦ. Ῥετς. ν. 8ΥΤ. ΠΙεγ. Β]αν. 9. δαΧ. 
γπ]ς. Πέ. εχς. Ὀσῖκ. ΟΥ. σίµων. 8ΥΓ. 
Ῥετε͵ Ρ. (1) -Ι- εἰπόντος δὲ (αὐτοῦ) 
ἀπὸ σῶν ἀλλοτρίων. ΟΙ,.Τ9883 (πι) --- 

αἲξ Ῥείγις: ἑέα ᾖοπιέπε, οΟΓΏ. Τέοπι γε” 

ΤΟΠ. (η) ἀναθαίννσα. ΕΧΧΓ5. ο]. 
Μί. ΒΗ. α)Π. Εά. Οµἱσ. (ο) Ξ- Εά. 
εοτΏ. 1. Ζεπο. (ρ) 1. Εν. 94. 8Ι. 
Άγπι. Τί. (εχο. σα. ζου. Ὀείκ.) Οτὶρ. 
αυἵ πίτυπιᾳαο ἵπ εοάϊεῖρας εχίατε 

ἰρδίαίαγ, Πιίατ, (α) Ξ ΒΕΙ.. |. 
οι. Μι. ν΄ Αγγ. δ2ίµ, ΟἨΤΥΑ, εἰϊδία 
ἵπ Μέ. 6 εοά4. Ἰ Ἠανεί Ον, 



51 
ιο τ / 1..ε ΔΝ « ΔΝ ὃ ” ων 

ουν "Οο ταπειωση εαυτο) ως το ποιοον τουτου ουτος 

ΟΑΡ. ΧΥΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

” / ο” ,) ο) νο Ἂπν 

.. ἐστιν ὁ μείζων ἐν τη βασιλεία των οὐρανῶν. ] Και ος εαν 
/ / 5 ω “ιο α) ν// μωρο / 

δεζητα, παιδίον σοιουσον εν επι τω ονομΩτί οὐ) 

)] / ο» -”- 

6εμὲ δέχεται. "Ος ὃ ἂν σκανδαλίση ενα τῶν μ.κρὼν 
” ” Ν / ) ” ο 

σούτων τῶν πιστευόντων εἰς η συμφερει αυτῳω» (να κρε- 
-” ΄ 7 Ν χ . ν// / 3 ο. ἀ 

µασθῆ μύλος ὀνικος " ορἐπὶ τράχγηλον αὐτοῦ, καὶ χωτα- 
. ” 3 ” « -” / ) κ. ” / 

7 ποντισύη ἐν τῷ πελάφει τῆς «αλάσσης. Όυαι τῷ κὀσμῳ 
9 Χ ος / 3 / / ᾽ ο ” Ἆ 

ἀπὸ τῶν σκονδάλων. ἀνάγκη γάρ} ---ἐστω' ἐλθεῖν τὰ 

σκάνδαλα" πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρωπῳ Ἱ--- ἐπείνω, δί οὗ τὸ 
) : Ν λ 9 

Βσκάνδαλον ἔργετω. 3} δε ἡ γείρ σου ἢ ὃ ποὺς σου 
/ / κ ” 

σκανδαλίζει σε, ἐκκοψον 3 αραὐτὰ, καὶ [βάλε ἀπὸ σοῦ' 
ο) λ λ Ν λ Ν 

χαλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωην γωλον ἤ κυλλον» 
ν] ΄ ω ὼἩ ΑΦ / / ο” 5 Χ .” 

δύο γεῖρως ἢ δύο πόδας ἔγοντα βληθῆναι εἰς Ὁ τὸ πυρ 
Ν / 

Οσὸ αἰώνιο. Καὶ εἰ ὁ ὀφύωλμός σου σκανδαλίζει σεν 
2/ 4. ολ χ / .] Χ ως / . λ ’ 

έἔζελε αὐτον, καὶ βάλε ἀπὸ σου. καλόν σοι ἐστὶ μονῦ- 
λ λ ο” )] / ϱ] Ν 5) 

βαν εἰς ήν ο λμά εἰσελθεῖν, ἤ δύο ὀφθαλμιους ἐχοντω 
” λ 

[Ορᾶτε, μ 

ρισήρην ενὸς τῶν ῥόμερὼν σούτων' λέγω γὰρ ὑ ήν 

ᾱ ΄ διὰ παντὸς θλε- 

10 βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν ο σου πυρός. 

ὅτι οἱ ὤγγελοι αὐτῶν ἃ εν ουρωνοῖς 

ν. . ᾿ 8 
032 φπαπεινώσει. 00 αὐτὸν, 

(ϱ) ΒΡΟ(ΗΚ.Α.Ι.(Τ1,199,αΡ. Τγεςς].) 

194. αρ. ΕΒϊτοᾗ, εί ΤγεδεΠ. 101. Ἐν. 

4. 96. α]. 96. Μι. ΒΗΝΥ. αἱ]. 11. ΓΕ. 
ΟΓ, (5) σοιοῦτο 1.. 1. 44. Με. Υ. 
ια, 71: 106.119. 
191 αρ. ΛΙέ. 181. αἱ. 8. Μί. ο. ο. 8, 
Τά. Ἀστ. Ῥεϊε, Ρ. Άγ. ΟοΡί, ΟΕ. 

εἰῖαπι ἵπ Μί. ὅ οοὰ. || Του πωσίαέ 
Ἰπ ΡΤ. 1. 194.αΡ. Βϊτεμ. Άνπι, Ρος. 
νι. γυῖς. ΟτἰςΡ. Ἰωποί{. (α) ἐν, 18. 
19τ. ΟΥ. ἵπ Μι. ϐ εοὐᾷ. βοβο]ία 
νει. αρ. Μι. εοπιο!. (κ) εἰ, ΏΕΚ5 
ου ο Ἡ 15. απ. (απ. 18. 
αρ. Τγορςῇ.) 194. 191. 9320. αρ, ΒἱνεῇΠ, 

"05. Ἐν. 2.4. 18. 36. αἱ. ὅ8. Μί Υ. 
-, {, ]ς. ρ. ᾳ, αἱ, 4. Τά, Ο5, ειπε!, 

χο, 1. 

Ο0Ἠ1Υ5. εἰίίαπι ἵπ Μι, ὅ «ο. | περὶ 
Ῥι σπα ς. Μο. αι 10. 1. οἳ, 
δεπιε]. Ῥα5. ΟΥΓ. Ῥας. «ε]. () Ξ8 
1.. 1. 96. 116. αἱ. 6, Μί. α. ς. Θ.Πῃ, 

ο. 9. (2) Ξ ΒΡΕΙ,. 1. 64. 64. 
ϱ56. Εὰ. ὃυτ. υίτ, Ατγ, Οαρί. οαηί, 
δετπι. 1. ἴον. (α) ΒΡΙ.. 1. 18. 194, 

151. Μι. Πῃ, ο. Εά, 879, Απ, γη]ς, 

Τί, ΠαοἱΕ. Η αγ. Ῥασίαπ. | Ξ Μί,γ, 
(0) σὸ πῦρ. ΟΙΤΥ5. 11 Με, ϐ οοᾱ, τὴν 
κέμεινον. Μ{. ἆ. τὴν γέενναν τοῦ πυρλε, 

1. οοΓΏ. σαΐ. ΟΤὶς. σοε]εππαηι «ουν 

παπι, εοΙΏ. | Ξ Βνγ. ρ. ἵπ οοἆ, Π]ά» 

19]. (ο). Ρ. Ατόσαπι. (4) -- 
{.19. 86. 116. Ἐν. 97. Μί. ο. 28 8γτ, 

εἀ, Γε05. ρ. Υυἱς, 118, 5ος, Οἱ6μ, 
6 



-- 

52 Τ ΕΡΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ςΑΡ, ΧΥΤΙΙ. 

͵ Ν / ' .. / ”. 3 . ι ι] 

σπουσι το προσωπον σου ποσρος ου; σου εν ουβανόίς. 

πρ’ λ ο... ” Δ 
5Ξ ᾿Ἠλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σώσαι το ὦπο- 11 

΄- 4” / ε ο” τι. ο κ / ών ι) ΄ 

λωλος. ] κ υμν δομεἲ : εαν φενηται τι ἀνθρωπῳ 12 
ε ΔΝ / Ν -” 2 ». 3 Ν . {4 

επαιτον πβόθωτωα, καὶ πλανηθή εν εξ αυτών" ουχ)! ἀφεὶς 
νο σι 3 δι δι νι οἅ Ν ὦ } 

σο ὃ εννενήκονταεννεο επι τα 0ρή» πορευθεις ζητεῖ σο 
/ ΛΑ Α. / ε δε, Νο. δν .{ 

πλονώμνενον ; Και εαν Υενητο ευθειν αυτο; ον λεγω 2 

« ρω “/ / . ” . . ρ” ολ. 4 ” 3 

ν)0» οτε χαίρει επ αυτῷ μαλλον, Ί επί τοις 6 εννεν/- 
αν αν ή, ο” λ / . “/ 2 ”/’ 

Ζουσάεγννεα» τοις μ πεπλανημενοις. Όυτως ουκ εστι 11 
Ο6χ κ 7 ύ / ” λ ε «κ 3 5. 
"ελήμω ” εμπεοσύεν του πατρος "υμων του εν ουρα- 

-” σα 3 / 

νοῖς, ἵνα ἀπόληται ἕ 
α. // ως ωά / ᾿ ΔΝ Ν 

ο εἰς τῶν µικρῶν τούτων. Έναν δε 
ς Ζ πι.” Ἁ εε2 / / η. α... 

| ἁμαρτήση εἰς σε ο ἀδελφός σου, υπαφε Τέλεγ- 
ε, ὃν / Ν 3 η, ο. ᾽ ’, 
ζον αὐτον μεταξυ σου Λοέ αυτου ϱ,ὀνου' εαν σου ακουση, 

ἐκέρδήσως τὸν ἀδελφόν σου. ᾿Εὰν δὲ μὴ ἀπούση, παρά- 
ξ χ ο ο. 1 ϱ/ λ δύο: ᾖ 2 91, / ο Ἡρ 

λαθε ετα σου ετι ενω η ὀυο (να ἐπί στόματος 9νο 
/ // Ἂ .» ο. ”. ε» Φ{ι λ ο 

ΕΕ μµαρτυρων 3 τβίων ᾳ στο παν ρῆμον Εαν δὲ πα- 

σα 

κ Ο2 ἐν, τἈνιροδὴν. ο Ν 

Ρῖς. Οτἶςσ. αααίετ. Βας. ΟἨΥΥς. εέῖαπι 
ἵπ Μί. 6 οοἀᾱ. Τ{μοοάογοί. ἓν τῷ οὐ- 

εωνῷ. Ἑ. 39. (ο) Ὑς. 11 -- 51,3 
13 19. 99. Οορί. 311. Πΐεγος. «ΟΥΡ. 
1, ΟΥ. Ηἰσγ. δν. || ὀνθεώπου] -ἵ- ζη- 

φΊσαι κμαΐ, 61. 16. 106. 151. 151. Ἐν. 

5. 168. 19. 44. αἱ. 11. εἰ Βατ). 2. Μί. 

Β.ς. ο. Γ. 10. Αιτ. βΗΠ. 9ΥΓ. Ρ. δ]αγ. 
εᾱ. εἰ πιο. (ἐεχο. ὃ εἰ ϐ.) εο0. 

(6) ἀφήσεις. ἀφίπσῳ .. . ὄρη παὶ ΒΡ1.. 
191. γυῖς. Τί. || ἐπὶ σὰ ὄρη Ρτιοςς- 
ἀεπίίρας Ἱππρδυπί Τιάσπι, ο, Ρά. 
Ὦ ΥΓ. ΥΓ. Ρ. 8ΥΓ. Ἠϊεγ, Άγ. Οορί. 
Αἄσ. Οοπίτα: σοζευθεὶᾳ ἐπὶ σὰὼ ὄρη 

ΟΠ1νς. ἵπ Μέ. ὔ οοᾱ. καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη 
«οὐ. 0. (5) ἐνενηκονταενέα ΏὮΕ. Μέ. 

ΡΗΥ. οἱ πια]. Ῥά. {() Ξ Μι. 
Ῥ. Οτὶς. 6οπιο]. (1) µου ΒΗ. 19. 
88, 61. 116. 194. 151. Εν. 4. δ. 31.4. 
εί Βατὺ. 1. Μί. Β. Ε. πω. ΥΓ. 18, 
Βστ, Ρ. Οορέ. Ασπι, ΟΕἱδ. (ος, | ἡμῶν 

ΓΡ» ϱγ.09. 220. Εν. 44. ΟΠΙΥε. ἵπ Μέ, 
ὅ οοἆᾱ. Ἰατ] Ἡ (κ) ΒΡΙ.. 2.95. 
151. Ἐν. 19. 44. Μι. ἆ. κ. Εὰ. εαπ{. 

παν] Χ (1) ἁμάρσῃ. 11. ΙΤ. 98.ΤΤ. 

115.116. 121. 995. Ἐν. 3.36. ο]. 18. 
Μι. Ε.1. ρἩ 10. αἰ. 4. Ἐά. ΟΥ. 0Ἠτγε, 
εἰίῖαπι ἵπ Μί, 6 οοἀᾱἆ. ΈΏαπαςς, 
(πι) 5 Ρ.]1. 2994 Οἱ. Ἅᾖ{(α) 5 
Ρῃ. 1. 10. 19. 33. ΤΤ. 116. ΤΙ8. 194, 

ϱ]. 15. ΜΕ, ᾱ. Κ.ο. ϱ3 ᾳ. 10. Ἀντ. αἲτ, 
Άτα. βαν, 2. ὃ. οαπί. οοτὺ. 1. 9, 

Οιἰΐςσ. ΟἨτγε. εέίαπι ἵπ Μι. 6 εοἀἁ. 
Ῥπς. ΟΥΓ. Ώαπααςς, || ὅπαγε καὶ -- 96. 
ΗΕ ΤΝ (ο) σεαυτοῦ. Μ.. 19. 99. 69. 

τΊ. 106. 115. 151. Εν. 4. αἱ. 9. Μί. τ, 

Οµἱς. 0Ἠήγ9. Ἱπ Μί. 6 οοἀᾷ, (ϱ)- 
ΡῬ. εαπ{. Αα. 5επιε]. Τη αἲῑῖς Τοεσπι 
στα (ᾳ) σταθήσεσαι, Μ. 99. ΤἹ. 

Εν. 1. 44. αἱ. 8. Μί. Ὦ. ο. ο. κ. 10. 
εοχῦ. ΟΥἱςδ. Ο/Υ5. απ Μί, ὅ οοᾶ. 

ὖπκ--. σι 



σΑΡ. Χνιι. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 80 
/΄ ) ιο αΝ ο. ο. / 3 ΑΚ Ν , λ ” » 

Ροκουση αυτων, εἰπε τη εκκλήσιᾳ. εαν δὲ χαὶ τῆς ἓν- 
/ ’ Σ/ γ ϱ/ ς λ 6 

κλησίως παρικουση, εστω σοι " ὠσπερ ο εόνικος καὶ ὃ 
; ) Ἡ / . ϱ »ν η δικα 

19 τελωνής. [Αρμῆν λέγω υμ» αὔα εαν δήσητε ἐπὶ σης 
” 2/ / 3 γα ι] ρ” ιο 9λ ΄ 

γής, εσται δεδεμωένα εν τῷ οὐρωνῳ' καὶ οσα εων λυσητε 
αἱ Ἡ ” -- 2/ / 2 ” ’ ρω / 

1θεπί της γῆς, εσταί λελυμενα εν τῷ οὐρανώ. Τ1αλη 
/ 5 ” ϱ/ 3 ΄ « ” ΄ 

5 --- ἀμὴν' λεγω υ040 οτί εαν δύο υνῶων συμφωνήσωσι 
9 Ν Γι. ” Ν κ 3 

επὶ σῆς γῆς περὶ παντος πράγματος. οὗ ἐὰν αἰτήσωντα!» 
. ον, ΔΝ ωή / ο) ) .» 

γενήσεται αυτοῖς παρα του πατρὸς µου, του εν ουρανοῖς. 
α 3 / ) ο / ] Νας αν 8ῇ 

ϱ0ἵ Οὗ γάρ είσι δύο ἤ τρεῖς συνηγµξνοι εἰς τὸ ἐμιὸν ὀνομιοεν 
3 ” ” / ” 

ἐκεῖ εἰμι ἐν µέσω αὐτῶν. | 
: / Δ 3 ” .4 / ἱοχ ΄ 

ϱ!Ι. ΊΤοτε προσελθων αυτῳ ο πετρος, εἰπε᾽ ΛυρίΕ» ποσάλις 
ώς 3 .) Ν ο 5 / χ. ο” 

᾿ ἁρμιαρτήσει εἰς ἐµε "ο ἀδελφὸς κου, καί ἀφήσω αὐτῷ 
ϱ/ « / γ / . 9 ” κι 3 ” 3 ΄ / Ν 

99 εως επτᾶκις7: ΛΆεγει αυτω ο (ήσους' οὐ λεγω σου έως 
. 9.6 ε / ε ᾗ - 

95 ἑπτάχις, ἀλλ εως εβδομηκοντάκις επτά. ξ Διὼ τοῦτο 
« / / ο” . ο 5 .”. ϱἱ 

[ώμοιώθη ἡ [βασιλεία τὼν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ [βασιλεῖ, ὃς 
Λ/.. ο” - / Χ -- / . 

94 ἠθέλησε συνώραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. ᾿Αρ- 
/ ή Δ ) ” / / ” [ον 

(ξαμινου δὲ αυτοῦ συναίρειν, προσΊνέχθη αὐτῷ εἰς ὀφει- 
ι ᾷ 4. // ϕ λ 2/ ΔΝ .” 

ϱὅ λετης Ἅ µυρίων ταλάντων, Μη εχοντος δὲ Ὁ αὐτοῦ” 
3 ”. . / απ α ϱ / 3 ω// υν 

ἀποδοῦναιν εΖελευσεν αυτον " ο πύρίιος αυτου πραβῆναι» 
λ ΔΝ ” η .” Δ Ν / Ν ϱ“/ 

κοὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὸ τέκνα, καὶ πάντα οσα 

(9). -- λομκὸν. 1. 59. Οτῖς. Ῥαδ. (κ) -- ἐπ υεγδο, εἰ δαἱἱε[αοῖεί. Ἐναης, 

(5) -- ἀμὸὺν. ΒΕαΗΚ.Ε. (5ἱ. σ.) 10. ΎἈΝαζαγ. αρ. Ηἶοτ, (). -Ε ἐπ ἀῑε 
1. 19. 11. 98. 69. το. πτ. 106. 114. ἊἛΈνλβησ, ΝαζαΓ, (5) -- Εἰεπίπι ἔη 
116. 194. αρ, ΤγεςεΠ. εἰ ΒἱτοἩ. ἵρτ. ᾖῬτορλείὶδ φποφιε ροδίφι πι αποἰῖ δέ 
10τ. 930. Ἑν. 8. 4. ὅ. 18. 19. 960. αἱ. ορίὶγέιε Βαπείο, πο επίιν εδὶ 56/310 ρεῦτ 
58, Μι. ΠΥ.α. ς. ἆ. ΕΙ. ρ. α. 10.1. οαέ, Ἐναπσ, Να7ατ, (α) σολλῶν 

π, Τά. Ατγι Βίαν. νους. γετοή. Ὀπίκ, Οορι.βαμίά, ΟΓἱσ,9.1Ρρο. ο ιν. οπή 

βουπι. 1. 9, εο]ῦ. Μι. εἶα). ας,  Ἅκεορ. (9) Ξ- Β.Μί. ἆ. αὐτῷ. Μί πι, 
πάλιν 1913 αρ, ΛΙ | σάλιν] ἁμὴν. Ἐά. (9) Ξ- 1. σότι. 1. Ονἶς. αρ, 
59. 62. 108. αρ. ΑΙ. Μέ. ε, εοἳϱ.1. ἍὙοίρί, ΟἨνγε, είίαπα {π Μι, ὅ οοὐἆ, 

«Ον. Ἅ(ἱ) οὖν εἶσιγὰρ., «ἔνομα, Ῥοδί πραθΏναι ροπῖέ Άστα. || αὐτοῦ 
«παρ ος οὐκ εἰμι. Ὦ Ἠ οαπί, Ὀίιπιαιε - Ἐ. οαπί, νετς, ΓοΓ, σενη. 9. Παρ, 

Πιηρίερευπι. 1. (α). -ἰ- ἑὼν ΟΠ1ἱ9«0 Ἅοππιεγ. ΠἨίες, Παοῖί, ]. ὁ βασιλεθε. 
κα). Μίέ, ο, τα. ἵίεπι Ὦυτ, υές. Ατι  Ονῖς, | 

Βα]μά, ἰίοῃι ἔί, εχς, {ου εβηί, 
: ( 



δ4  ΓΡΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ο π. δν » ν. ” , .] 
Σχ 89 λαιί ἀποδοθῆναι. ΓΠεσων ουν ὃ δοῦλος ἀπροσεπύνει Φ0 

ον / Δον / / . 5» 5 ν Δ 
αυτ» λέγων Άνθ6ΗΕ) μμακροθύμήσον εσ' έ/0Η τα: . 

᾿ 

σΑΡ. ΧΥΙΤΙΙ. 

/ ε) / /“/ Χ Ν φ ” -” 

πάντα σοι ἀποδώσω. Ὑπλωγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ 97 
/ η] / // / αι. λ / // | 

δούλου Σἐκείου, ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ Ἡ σὺ δάνειον 
3 ” Σ -” ] λ δρ ” ” α΄” ϱ/ | 

ἀφῆκεν αὐτῷ. Ἐξελθων δὲ ὁ δοῦλος ἐπεῖνος. εὗρεν ενα 98 
-” ὃ .. ε η ς) 2/ . ” ε ΔΝ ὃ κ .. 

των συνθουλων αυτου, ος ὠφειλεν αυτω ελαωτον ὀήναρια 
λ /  Ν 2ἡ / 5 ο ἆ 4 

χα πρωτήσας αὐτὸν Έπνιγε, λέγων ἀπόδος ὶ Ξ- οἱ 
! 2 / Ν ο νε. ών μα 

κα. ὀφείλεις. Τεσὼν ο ὑνὸ σύνδουλος αὐτοῦ | Ἔ, πω- 29 
; ο ν / 2 ας ν ν 

θεκάλει αὐτον, λεγων' μακροθύμησον ἐπ ἐμοῦ καὶ 
/ 8 / Ν ι) / ᾿ 1. Ἄ τς πάντα ἀποδωσω σοι. Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν' Ἡ ἀλλὰ ᾽ 90 

3 Ν 2/ ων ] Δ “/ ο ας. ” 
ὀπελθὼν ἔδαλεν αὐτὸν εἰς φυλακῆν, ἕως οὗ ἀποδῷ 

κ 9 Μ ι / ΔΝ / . ΜΜ λα. 

Ρ το οφειλόμενον. Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ 91 
/ {/ 2 / / ΑΝΥ / ιά 

αφενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα᾽ κοὶ ἐλθόντες διεσάφη- 
» / ε. ὦ / . 7 / | 

σαν τῷ πυρίῳ "αυτων πάντα τὸ γενόµειαω. ΊΤοτε ος 
/ , Ν ε / .] ” / . ο) 

σπροσκαλεσαμενος αυτον ο Άὺρίος αυτου, λέγει αυσῳ' 
ὃ ” 8 Γ Δ εν] λ ε] / .] .” / 3 ντ 

ϱυλε πονηρε, πᾶσαν την ὀφειλην επείνην αφήκά σοι, επεὶ 
/ / /“ / 2 Α” ΔΝ 

σορεκἀλεσώς µε. Οὐκ ἔδει' καί σε ἐλεῆσαι τὸν 98. 

.6 ΔΝ / ι) .- 

κρσι. 1 Τ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

Τί. εχο. Ὀσὶχ. Οτὶς. Τωαοῖξ. (πι) Ξ5 
ΒΡΕΕΗΜΡ. 11. 17. Τ1. 112. 116. 

(4) -- ἐκεῖος Ὦ].. δ. 11. 99. 16. 106. 
Μι.ο. ο. 8ΥΤ. Αγ. Ῥετες. ΑΠ. γ υ]ς. 

11, παν] κ Τμςο1Γ. (ο) Ξ ΒΡΕ. 15. 118.121. 191. 205. Ἐν ο. 1519 α]. 
Μι. Ἑκ Αππ, γηΐςφ. οπηί,. νετ. ὅδ. Μί. ΒΗΥ. αἰ. 19. Ἐά. 8υτ, πης. 

εοτῦ, 1. οοἶῦ, οἶαγ. Οτίρ. 1μιοῖ, Ατγ. Ρετε. ρ. Ἀγν. Ρ. Άτπι, Βαν. 6. 

(ΜΕ) ἀπολώσω σοι. ὮΙ,. 19. 99. 194. 101. 

Άγια, ΟΥἱΡ. |. Ξ- σοι Ὦ. εαηί, ΥεΓΟΠ. 

01), 1.9. (5)ΞΒ.Ι. 1294. βαμ]ά. 
(). πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν. 1. Οτῖς. | -ἕ 
πᾳν Οομί. βαλῖά. Αγ. «οΥΡ. 1. Μπι, 

Ἠπαν, () 5 ΒΡΙ.. 1. 9 114. 
γυῖ]σ. Ἡ, εχο. Ὀνϊχκ. ΟΕἱ5, Ώαπιαςο. 

161 [. ( ΡΟΡΕΕΕΗΚΙΗΜΕ, 
(5. π.) 9ἱ8. αρ. Βϊτεμ. Εν. 9. 4. ὃ. 
36, αἱ. 102. Μι. ΗΥ. α]. 16. Τά. ΟΥ. 
ΟἸνγγε, οίίαπι ἵη Μί. 6 «οἀά, Τηεο- 

ρΙγ]. Ευ αγπα, Ώαππαδο. ΤΠεορΗπη., 
ϐ) Ξ Β03ΡΙ.. 1. 98. 93. 65. 1. 
194. Μι. 11, Εὰ. Οορί, αμα, γης. 

(ποη αΗ1) οαη{, γετρη. γετς, σετπι. ]. 
«οΥΡ. 2. εἶατ, ΤπεοριγΙ. ἘΕπίπγηι. 

Ώοιπαδς, Πωποἳῇ, (η) ἀλλ 0οἁ4. 
Εά. (ο) Ξ ΒΟΙ.. (ρ) -- πᾶν. 
ο. τΤ.αρ. Τγεξςῃ. 115. 194. 296. Μι. 
ο. 8ΥΕ, Ῥ. πῃ5, Βαλίά. αρ. οῖϊάε. 

5ετπα. 1. {ο]. ΟΠΤΥς. ασια, (α)γι- 

νόμενα ὮΓ.. 115. 195. 191. Ἐν. 96. αἰ. 
ο. Μι. 5. 11. γυς. Π, Οπτγε. αἱί- 

οί Πυίγπε, Τωιοίξ, (0). ἑαυτῶν 
ΒΡΕΚ. 99. α)Ἡ. Μι. ΗΥ. αἱ. 14. 14. 
(6) ἔδει, Βαμῖά. οὐκ ἔδει οὖν. Ὦ. (8ἱ. β.) 
ΑΣΠΠ. Υ ας. Πί. οχκςο, {ος, ΑΡ. : 



ζ6ΑΡ. ΧΝΙΙΠΙ.ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 56 
ή’ / /’ / λ ι. Ν 

34 σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα: Καὶ ὀργισθεὶς 

αλ ” μα ἡλκ...α / ο 
3 οὗ ἀποδῷ ἵπᾶν’ τὸ ὀφειλόμενον Ἡ αὑτῷ. 

δι μά κ. / 3 κι Ἡ ω ” ο 
ϱ Άυριος αυτου παρέδωκεν αυστον τοις (ωασανισταῖς, εως 

// ϱ/ Ν « 

Οὐτω καὶ ο 
/ εκ 2 ) // / ε ο, αν Ν 

πατήρ (ου ο Ἰ 929 Επουβανιος ποίήσει υμ0» εαν η 

ὠφῆτε ἕκαστος τῷ ἀθελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν 

ὑμῶν» 1] 
κ νά / ϱ/ 3 Α 2 8 9 ” κἳ / 

] Και ἐγένετο, οτε Ζ ετελεσεν ο έπσους τους λογους 
΄ ” ει] Ν ” Ε /’ ο ης 3 λ 

πουτους, .ετήθεν ὦπο της γαλιλαίᾶς, Οἱ ἦλθεν εἰς τὰ 
ιό ” -. 5ο ) 4 

9 ορια τής ἰουδαίας. πέραν σου ἰορδάνου. Κα) ἠκολούθη- 
2 ” ο / Ν 2 ’ ” κἳ 5 , 

σαν αυτῳ οΥγλοι πολλοι και ἐθεράπευσεν αυτους ΕΧΕέ. 

ο μιας λ ν / 

τον και λέγοντες 
” ωὁ κιν Γ] 5 ο” ΔΝ ” 

απολυσαι τη» γυναίιχναο αυτου ατα πασαν 

9 Καὶ [αροσῆλόον αυτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐ- 
αν οι ϱ γθ (7 

αυτῷ' εἰ Έζεστω - ἀνθρωπῳ 
ἆ 3 /“/ 

αιτἰίον 5 
ε δὶ 9 ΔΝ ο 6 ] ω. // 5 αι ὁ ς/ 9 

4. Ο ὃε ἀποχριθεις είπεν “αυτοις' ουχ ανεγνωτε, οτι ο 

{ 

λ / Ὦ λ λ / ὰ λ 
σον πωτερα χα τήν ««ητερο » οί 

.. /“” . 4 ”» / 3/ Ν ” .) / ο 

ποιήσας ἕ ἂπ αρχῆς Ἅἆρσεν καὶ ῆλυ ἐποίησεν αυ- 
/ λ ιο . / ; Ἅ / 

δτούς: καὶ εἶπεν Ίνεμεν τούτου καταλείψει ὤνθρωπος 

Κο προσκολληθή- 

Σχ | 3 ΄ ιά Ν 4 3 ον ]ς α « 

ϱ2 οὐράνιος. ., σου ποραπτωμκατωο θυστῶ). ϱ0Ν2 κολλ.έθήσεται. 

(ὁ Ξ Ὁ, 56, 64. Ῥετε, Ρ. οαηί, 

᾿ΟἨή1ε. ἵη Μί, ὅ «ο. (α) Ξ ΡΗ. 

116. 194: Ἐν. σ. 18. 19. αἰ. 9. Με, 

Ἠ, Αιπι, γυ]ς. Τί. (κ) ΒΡΚΙ, 
99, 6]. 108. 1198. 191. 151. 161. 995. 
ου μ”ὐοσα.τ κ. 10, ΟΥ. 
΄ἝὭαππαςο. (ν) Ξ ΒΡΙ,, 1, 2953 
121” Μι. χ. Οορι. Βαιιίά. αρ. ἩΝ οἷάο. 
041. Αττ. Βαχ, γυἱς, Τί, εχκο. «13Γ. 
εί Ὀτίκ. Οτὶσ. Ἠ]ϊετ, Ιωμεῖξ Αιρ. 

(2) ἐλάλησιν. Ὦ. Τί. (εχο. ὈγΙχ, σετιη. 
2, εἶαν. Μπι. {ου.) Ἠί]αν. | συνετέλεσεν. 

"90. Ἐν. 96. Μι. πι. ΤΠΕοΡΗΥΙ. | Ώεο. 
Οτ]ς, ἀῑς. ο -- ΕΕ. 1. Ἱο. εἰ 

"Ῥατυ.ϐ. Με ἀ.αε. ].ν. 10. Ἅᾖ{()Ξ 
"ΒΟΚΙ.. 1, 90.19. τή. 115. 116. 194, 

19]. 29056. α]. 6. Μι. ς. 1, τ. 10. Ἀντ, 

"Ατγ. Ῥετες. Οορί. Βαλίά, Ην. 8]αν. 
9. (που αϊ) γαὶσ. Τέ, εχο. εαηῖ, οί 
ϱοΙΏ, Ο5ἱΡ. ΝαΖ, Η]]αγ, τῷ (ησοῦ. 919 

(ο) Ξ 81. 1953 Ε]αν. 9. (πο αἰ.) 
Ας, (ἀ) ἁμαρτίαν. 6,αΡ, Δίερῃ. 

19, 96. αἲ]ᾳς. 91. αρ. ΜΗ, Οορί. 

(ο) Ξ Β8Ρ1,, Μι. ᾳ. 11. Οορί. Βαμίά. 
4Η, οαηί. νετο. «οτϱ. 1. 2. «οΙὈ. 

εἶαν. ΟΥ. | Απηίς εἶπε ροπίέ Ατιη. 
(8) κσίσας Ὦ. 1. 194. αρ. Βϊτοῃ. α]ας. 

Οορί. Ο5]ς. Ρἱ5, Τϊί. Ῥορίν, Μεί]ιοά, 

ΑίΠ. (5) ἐξ ἄρχης. 191. Μι. τ, 9. 

γ. || ξ εοτὸ. 1. 2. Ἰ Απίο ὁ ποιήσας 
Ῥοπίἑθθ, | -- ὤνθρωπον. 398. αρ. ΜΙ. 
γαἱς, Πατ]Σ ΟΡ. ἵπρ. (1) -ἵ- αὑτιὸ. 

5.1. 19 99, α1. 20. Μέ. Β, α. ἆ. Ἰ. 

1. Ρ.α. 10, αἱ. 9, Εἰ. 8στ, υίγ. Αυγ. 

Ῥογε. Ρ. Οορί. ΔΡί1. ΒΙιν. δ. 6. αρ. 

ΑΙ. Οοηςεἰέ, Τ]έ. Ὀοδίτ, ΟἨΥΥ9. ἵη Με, 
ὤ εοᾶἆ. Ώαππαςςο. ΟΡ. Ἱππρ. (1) -ἵ 
αὑτοῦ Ὦ.. αἱ. 9. ΝΠΙ. ᾱ. 9. 8ΥΤ. υἱγ, Αττ, 
Οορί. Ρίπ. ΤΠεορΙγΙ. Αίπ, 0Ν119, 

Ορ. Παρ, (κ) ΒΡΗΟΗΡ. 11. 18, 



ας 
ΤΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 

4’ 

; . /”/ ο» λ µ θ Ν / ϱ 
σεται τή γυναικ αυτου, Κάἱ ἔσοντοιι οἱ δύο εἰς σάρκα 

μίαν. 

9 εὸς συνέζευξεν, ὤνδρωπος μὴ χωριζέτω. Δέγουσιω αὐ- 7 

ο... ΜΟΙ Ν τς ν / Φιλ όκ ε 
Ώστε οὐκτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ µία, ὃ οὖν ὁ 6 

ἂν ον ο ον 1, -” ἱ / 2 ι Κ-, 
σῷ' τί οὖν μωσῆς ἐνετείλωτο δοῦναι θλίον ἀποστασίου» 

4 λ.Δ ως | η] / // 

χωαι απολυσαι ' αυτην » Δένει αὐτοῖς' ὅτι Μωσῆς πρὸς 8 

Φὴν δκλήῥοκαρδίων ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπιλῦσαι τὼς 
ἡ 20 ΑΡ ο. 3 αν . Ν 2 / κα δα / 

γνναικας υμων' απ αρχής δὲ οὐ Υέγονεν ούτω. ΛΆεγω9 
δὲ ξό Αν ο“ Φα 2 ΄ λ ” ε η Ὠ ν 
6 υμ:ν, οτι ος ὤν Φπολυση στην ως. αυτου, Τ κ 

Ἀ καν. 1} 
επι σοθλξέζ) ο καὶ ἁρν μή, ὤλλην,' Ρ μοιχᾶται" 

ὁ ἀπολελυμένην κ. ας ώρα. 

 ακαὶ 

Ἄεγονδν αυτῷ 

οἱ μέ αὐτοῦ εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτίω 1 φοῦ ἀνθρώ- 

που. ωετὰ σης γυναικὸς 3 » οὐ συμφερει γαμήσαι. 0) 
ον ο 5 μοι κ ή «νά ο λ νο ” ”} 
δὲ είπεν αὐτοῖς' οὐ πάντες χώρουσι τον λογον "τουτον, 
3 ] ια / νὰ ΔΝ ) ” δε ἁ 4, 4 / 

ᾱλλ. οις δεδοτωι. Ἐσὶ Ύὁᾳβ ευνουχοι οίτινες ε. διλίαδ 

πι { εἰ, 
- 

6ϱ. 115. αλ 157. 918 (οὔπα Τ6. ἸΤ. 

α]. ὁ.) Ἐν. 4. 168. 19. 56. αἱ. 10. Μι, 
ΡΗΝ.α.ο. ς 11. Ἐά. ΟΥ. ΟΝ1γε. 

Ερίρῃ. ϐ Ξ ΡΙ.. 1. αἰας. 411, 

Αγ. Ασπ δαμίά. 8υΓ. Ἠϊότ. Ὑπ]ς. 
εαΠί. νετς, οοτῦ. 6οτιη. 1. 2. οἶαγ. Εο:. 
"Οτίς. Οἱ. Λας. ΟΡ. Ἱπιρ. αὐτὰς. Οορί. 

ΜΦΟΥΕΠι νετοή. οοἳϱ. οογῦ, ὁ. ἡΐπι, 

'δαέ, Ίτεμ, Ἱπίετργ. Αποζτ. (πι) Ξ 
ἘΟΡΕΕΗΚΙΙ8. (δι. σ.) 1. 10. 19. 
11. 98. 194. 151. 918. (οσαι νὶπάορ. 

Ἴοσιη.) 8]. δ2. Μί. ΒΗΥ.. αἱ]. 11. Εὰά. 
5τν. πίγ, Οορί. Άγπι Ρ]αν. ΟἨτγς. 

Ἔαμαςς. ΤπεορΗΥΙ. (η) σαρεκτὸς 
λόφου πορνείας. ΒΤ. 1. 19. 2ὔ Ἡ 99. 69. 

194. Οοἀᾱ, στ. αρ. Λας. Ῥετςς. ΑΓ, 

Έπρι εί πα. Οορέ. δαμίᾶ. Βαν. ΤΠ. 

εχο. 6εΥΠ. 2. ΟΠΓΥ5. είῖαπα 1π Μι. 6 
τοάᾷ, ΟΡ. Ἱπρ. Αι. | πλλὺ εἰ μὴ ἐπὶ 
λόγφ πορνείας, (Ἴοπι, | Οτῖρδοπας ί6υ 

η Ἰουπι ας εοπιηα{ἶς δα (αἰέ 
Μα((1. ὃν 99. δεἳ]. ὃς ἂν ὠπολύσει σὸν 

Ψυναϊκώ αὐτοῦ παρεκήὸς λόγου πορνείας) 

ποιεῖ αὐτὴν μοιχευέηναι, | Ξ- Τοτί.ς. 
Ματεῖοηῃ. 4.94. (ο) Ξ Β. 1. βαν. 

9, οοτὺ. 1. Τετί. Λας. Ρἱ5. (5επιε] τί 
ος.) (ρ) ποιῖ αὐτὴν µοιχευβηνα,. 

Ῥ0. 1. Εαν. 9. 9. οοτῦ. 1. Αας. Ὀ]ς. 
᾿μοιχᾶται αὐτὴν, (511. σὴν ἀπολελυμά- 

αφ ως Έτδ  τδ ΄ νὰ νν) σοῦτ᾽ ἔστιν, ἀναγκάζει μµοιχευθῆναι. 

ΟΙ επι, αι [εν ίπι οοπηπιέ1έ, ραέ. Μπι. 
Τετί. Γογπίσαί{αγ, «ΟΤΏ. ον Φ- 
118. 23 46. δΙ. ὅρ. ΤΊ. 84. 893 934. 
Ἐν. 21. 99. 91. Μί.α. πι, βαμί4, σαηΐ. 

νεΓΟΠ. γεζς, «οΓῦ. 1. 9. 5εγπι, 1. εἶαν. 

Μπι. σαϊ. ΟΠΥΥς, ἵπ Μέ, 6 εοἀά, || 
Ἠαῦεί Τετί. | εί οἱ αἰἶαπι αισεγὶ!, 

πιαβε]ιαέι δν «αζιίέεγῖιπι οοπιηιΣ/{ὲέ. 

Αυδ ἱ5. (1). τοῦ ἀνδρὸς Γι Ατπη. 

υὲ νἱάοίαν, οἱγὲ Πέ. (εχς. Ὀτῖχ. ἔοη. 
δοτπι. 9.) Απιῶγ, ΟΡ. ἱπιρ, Απιργοξί- 
ἃδί. || Ξξ «οσ0. 1. Αι. «προ, (8) «- 

αὐτοῦ. 19. 43. 68. 19. Μι, τ. 10. Εά, 

Άτς, (ϐ - Β. 1. αἰίπε, Οµ46. 
ΟΗΗΥ5. η Μί, οοᾱ, 9, ΟΥΡΙ, ! 

ο». αμῷ 

10 

1 



ϱΑΡ.ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. ϱ 
Ἆ τι 2 / /”/ 6 ὁ ϕ ο 3 ων ο’ 

«ήτρος ἐγεννήύησαν ουτω' και εἰσι ευνονγοί, οίτωες 
ν / « λ ” 9 - / . 3 ωό / 

εὐνουχέσθησαν υ”Όπο τών ἀνθρώπων" οί εισιν ευνουζθ ού-- 

3 / « κα ὃ α Ν Ωω .. η 2 ρω 

τες ευνουχισαν εἄντους οἱ την Φασιλείαν των ουβύζγώ). 
ο / ” 4 ται 

ο δυνάμεενος χ9θεί») χιὠθειτω. | 

/ / // 3 ” / ο Ν ο» 

19 οτε αφροσηνεχθη αυτὼ παιδία, ἵνα τὼς χείρας 
2 ο 5 ” ΔΝ ΄. ε Ν Ἀ πι δι, 

ἐπιθῇ αυτοῖς, Λα προσεύξηται’ οἱ δε μαθηταὶ ἐπετίμη- 
αν λιε ος .’ / Ν ν/ Ν 

14 σαν αὐτοῖς. Ο) ὃξ ησοῦς είπεν σ" ἄφετε τὸ παιδία, ουῦ 
Ν / 3 . αν ιο] / ο” , Ἱ / 3 ν ἳ 

μῆ κωλύετε αυτο ελθεῖν πρὸς με’ των γαρ τοιούτων εστιν 
ς ’ πο ι) ”” ΤΕ. λ . ” Ν ο” 

15 ἡ (ασιλείω τῶν οὐρονών. Καὶ επιθεις αὐτοῖς τας χεῖ- 
2 / 2 ” λ Ν α΄ // λ 

168ας» ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. Καὶ ἰδοὺν [4 εἰς προσελύων, 
ο” . -”/ ν η, 3 βλ 

Ἀρίπεν αὐτῷ" διδώσκαλε ὃ Ξ ἀγωθὲ τί «ἀγαθον 
/ 6’ ἆ / // λ ον - ε Ν ασ’ .- 

17 ποιήσω, ὧα έχω ζωην αἰώιον: Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ: 
. υ 3 ν / 2 

ο σί µε ἔρωσῷν περὶ σοῦ ἀγαθεῦ : εἷς ἔσσιω ὃ ὦγωθό. Εέ δὲ }ελεις εἰσ- 

6 οοσί µε λέγεις ἀγαθόνι ή οὐδεὶς ὠγαθος, εἰ μὴ 
ι.-Ἡ « Ν 

εἰς, 9 «ες. 

(α). ἐγενήθησαν. 116. Μι. 1Τ. Τά. 
(απ) προσηνέχθησαν. ΒὈ1,. 98. α]. 6. 

Μι. α. 1. π. ᾳ. 11.1. Ἐά. Οτἱς. 5οπιε] 

ἸἩη ἰοχίη. (Ἠ) -ἰ- αὐτῶς. ΟΡ1,. ἼἹ. 

89, Βνγ. Αυγ. Ῥογες. ΒΥΤ. Ρ. ϱ. ἃδί. 
Οορί. Ἠίὴ. β]αν. ὅ. Ὑπ]ς. οαπ{. ΡΡἱχ, 
Φου. 1. 2. ἔου. ΟΠΥΥ5. είῖαπι η Με, 

6 οοἆᾷ, (2) σι. 118. αἰ. 9. Μι. ἀ. 

10. εἷς σιε. 101. αἱ. 10. Με. ΚΙ ρα 
Ζ. νεανίσκος σι. ἸἹ. π]. Ἰ. εί [ναησε- 
Πείατία ρίγα. Β]αν. 9. 5. Πλας. πας, 

ιο .] -” ”- Φον 9 , . 

(8) σῷ «πσον, γονυπετῶὼ» αυτον καὶ λὲ- 

γων. οἱ. πι. 191. Ἐναηρμειϊρίαγία 

πιπ]ία. (9) -- ΒΡΙ1;.1. Εν. δ. 4, 
εαΗ{. νετς. οοτΡ. 1. Οσῖς. ἵω ἐοχέα εἰ 
οοταπιοµίαγ. Π]ας, θεπιε]. (ο) -- 

Μί.ο. τ. βαλίά, 9055. 2. ΟΗΓΥ5, η 
Μι. 6 οοἆά, (4) σχῶ ΒΡΕ. Οµἱς, 
αληροομήσω. ο. τἹ. 161. Μί. ο. Α.γ, 
ΑΡΑ. 8ύτ. ρ. ἵη Ἱα. Οτἷς. 018. ἵη 
Μι, 6 οο84. (ε) ΒΡΕ (5ἱ. β.)1..1. 

22. Μί, κἈ (ἵπ ᾳιιο Ρὶ5 Ίος «οπαπιᾶ 

οπ{ρίαπι ΈΓαεγαί, Ῥρτίπαπα νη]σαν” 
πιοάο, ἀεϊπάοε Ἠπο ταίῖοπε.) Οορί. 
Μαμίά, Ατπιν Αλίῃ. Ἀστ. Ρ. 1 Ὦ. 
γυς. βαχ. Τί. οχο. Ὀτίχ, ΟµἱΡ. ἀῑς. 

απαίεχ. ἴνας. ΟΥτ. αἰουδὶ, Ὀίοπγς. 
ατοορ. Απίϊοσμας. Νοναίίαη. ΗΙεγ, 

Αιξ. σαν. |. Ἐκ Ἰς σοῦ οπή έππί Ὁ. 

Μί. κ. ΟΥ. δεπιε]. | Βεεερία εχίαί 

ἵη 9ντ. πέν, Αγγ, Ῥογ9. Βαν. ε. εί 

πις. ΏγἱΧ. ἆ ης, ΟΥ. (Ἠτγς. Ἐπέαγαι, 
ΤΠοαορΗγ]. Παν, Ορ.ἱπρ. (0 80 

(Μἱ. β.) Ἡ. 1.99. Ατπιι 8ΥΓ. ΠἨἱ6σο0β. 
εαπί. νενο. Φπ5ί. Οτἰς. {ογ. | Ἐκ Πὶς ὁ 
οπα(1{ Ὁ. ὅδαςί, | εἷς ἐστιν ὤγωθὸς, ὃ 

9εὸς. Όορι. Υμ]ς. 8αχ. ἔου, ΥεΓΟΠ, 
«ο. 1. 2. οοἱϱ. ΑπίϊοςΠ. Νοναίίαη, 

9 εὓς] ὁ πατὴρ. Ο16ιπ. θεὸς ὁ πατὴρ. 

Μανεῖοπ. Ο5ἱ6. αλαποίῖες (5εἆ πο 
ἵπ οοπηππεηίατ, ἵπ ]οεμπ) αἰααθ 
Ῥαίτος. ὁ πατήρ µου ὃ ἓν σοῖς οὐρανοῖφ. 
ἆπδέ, [. Βεοερίαπα (πεπίαν ἀῑς. ΟΗΥΥ5. 

Ρ]α], 4ε (πα, Άπιργ, ὁ τὸ ὦγαθὸρ 



ὤν 

δδ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ, ΧιΧ. 

ς ” υ Ἀ π ο, ’ / κ ν.. 
ελθεΏν εἰς την ζωὴν, σήρησον τὰς ἐντολάς. Λεγει αὐτῷ' 18 

» « ρ ν ”. Ὀἡ / . / ν] ΄ . 

ποίας; ὁ δὲ {ησοῦς εἰπε' τό" οὐ Φονεύσεις' οὐ μοιχεύσεις 
.] / ς / Ἀ / 

οὐ κλεψεις' οὐ ψευδοµαρτυρήσεις Τίμα τον πατέρα 19 
ς ἂν ωὶ ΑΗ 
Θ Τ πο σῇήν «ητερο 0 

ο / /“/ / ν] ” ς / ΄ ” 

ὡς σεωυτὀν.  Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσχος πάντα ταῦτα 320 

/ 2 / Ν ἃ 

αι αγαπΊσείς τον πλησίον σου 

2 / / / / . . ε .. 

Κου ἐφυλαξάμην΄ | ---ἔκ νεότητὀς µου" τί ἔτι ὑστερῶ: 
/ ες ο. ε υ] η] / / ιο ϱ/ / 

ΕΦ αυτῷ ο {πσους εἰ 3έλεις τέλειος είναι ὑπωγε, πώ- 31 
» Ας / ν ὃὸ η ι ας, Ν 

λήσον σου τα υπάρχοντα, καὶ ος '"πτωχοις' καὶ εξεις 
͵ ΔΝ 2 υ. Ν ” . / ι 

3 ήσαυρον εν οὐρωνῷ ' λαι δεῦρο, ὠκολούθει ος. Ακου- 22 
Ν ος / Ν ι , ” 3 . .” 

σος δε ο νεΟέσλος τον λΟγ0ν» απῄλθε λυπουμιενος' ήν 
Ν 2 ΄ κ. 9 -” .” ” 

γαρ έχων κτήματα πολλά. Ο) δε ἰησοῦς είπε τοῖς μα- 29 
ῤ ” ς » ε] Ν κ ε ρω / Ὠ / / . 4“ 

ηταις ουτου" ο) λεγω ὐμν, οτε δυσκόλως πλουσιος 
5” ὃν λ ’ ια ) ρ” Φ᾿ Ν 

εισελεύσεται εἰς τὴν {βασιλείαν των ουρανων. Πάλιν δε 94 
λέ ο -” .) ΄ / εν) 9 / / ὃὸ ΔΝ Ρ . 

έγω υμι, ευκοπωτερον εστι ' καμῆλον ια ἵ τρυπήµα- 
“/ « / )] 6 λ / 

σος ῥαφίδος 4 μσελθῶν ἤ πλούσιου εἰς την (ῥασιλείαν 
α ραᾗ » ω. // 2 4 Ν ς 9 

τσου «εου. 3 εἰσελθεῖι. Αλούσανσες δὲ οἱ µαθηται 25 

δ Τ σου. οσο ον 4 διελβεῖν. 

ΒΙαν. 2. οὐδεὶε ὠγαέὸς, εἶ μὴ] μόνος ὁ ερ, ὨἨτὶχ. εἶατ. «οΓ9.9. (0) κάµιλον. ὅ9. 

ὃ ποιήσας τὼ πάντα. «Ιδί. 5επιθ]ὶ. ϐ]. 990. 930. Ἐν. 9]. 89. (ϱ) σρυ- 

(ϱ) Ξ ΒΡΕΕΚΙΙ5.1. 10.11. 151. αἱ. µμαλιῶς. ΟΙΚΜ. πτ. 114. 194. 151. αἱ. 
4]. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 8. Ἐά. Ῥοεγε. ών. 8. Μί.α. τ. Οδ. απαίετ, Βεπιεὶ πέ 

Β]αν. οο]Ρ. οαηί. βεγια. 2. ΟΥ. Ῥί. τος. σρύµατο,. Ἑ. ΟΤἱΡ. 5. σρύπης. 
Ίτεπ. Αθ. (1) Η- σου. 295. 41.4. ΟΥ. 5οππε]. (α) ΟΕΕΗΚΙΜ. 1. 
Μί.τη. ο. Ἐά. 8ΥΤ. ΑΩγ. Ῥογε. Οορὲ. 18. 88. 61. 69. 15. 106. 151. 151. αἱ. 
{8{.. Βαμίά. Ὑυ]ς. νογοη. νογς, «οτΡ. ὅδὅ. Μι. ο. 10. αἰ. 6. Τά. Ἀντ, αίν. 

1. 2. σετ. 1. δαΐ. Λας. {(ἱ) ΞΛΒΥΝ. Αγ. το. Ἐχρ. Οορί. Αίὰ. Άτπι, 
Ἠϊεγ. Οπαϊέίοπάππι Ἰπάϊσαι ΟΕ. 1 Οτὶς. ίσον. (ξεπιεὶ αἱ πες.) Οπής. 
σεαυσὸν] ἑαυτὸν. 194. 151. αἰ. 90. Μι. Λας. (1). τῶν οὐρανῶν, 1. 151. Μι. 

ο. ἆ, ε, αἱ. Τ, Ὀίτοφπο πποᾶο ΟΥ. ο. Απ. Ρ. Ῥοχε. Ἱν. Ὑπ]ϊς. Τί. εχο. 
(0) ΒΡΕ. 1. αἴίας, Ἐά. Βεὰ ΟΥ. πέ  οπηί, (ΟΓ. θοππο]. 0ἨΥΥ9. εἰῖαπι ἵπ 
τες. () - 81, 1.99. Ὑπϊσ.πι. Μι. 6 εοὰἆ. Ἠνατ. Πϊον. Απιου. 

ΡαΧ. οοῦΡ. 1. δετπι. 1. 2. ου. αμ. Λας, ΑΗ Ἰαέέ οχο. ΑΓποῦ. (5) - 

ΕΠΙΙΠΕΓ, ΟΥΡ5. Οµἰρ. 1πί. Ἱτεη. Ἠϊον, Ἡ. 1. 61. 194. αρ. ΑΙ. 151. 995, 
Άις. δ1Υ. ΑΠΙΟΓ. θεπιε]. Ῥεάα. Ἡα-  «οοὔβ. ουπι. 1. Οτἰς. θοπιθ]. Ο0Ἠ18. 
υεί ΟΥ. Ηί]αν. ΟΡ. Ἱπρ. |. µου. Ξ ειπα ἵπ Μί, 6 οοὰᾱ. ΑΤπΠΟῦ. Αασ, 
Ῥ. οαπί, (πι) -ἰ- τοῖς. Β1). Εά. Ι. Ῥορί πλούσιον Ροπιπί ΡΕ. 194. αρ. 
(η). πλούσιος δυσκόλως, Β)1,. 1. 656. Βίοι. Υμ]ς, Τε, ους. σὰ | ἐλ- 
194. Ι5Ί. Τά. Οἱ. γι]. Ε. εχο. θῷ, Ἐν. 44. 



ο 6ΑΡ. ΧΙΧ.ΧχΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 5ο 

ἔᾖ, ἐξεπλήσσοντο "σφόδρα, λέγοντες' τίς ἄρω δύναται 

96 σωύθηναι : Ἐμθλέψας ὃὲ ὁ {ησοῦς, είπεν αὐτοῖς' παρὰ 

ὤνθρωποις τοῦτο ἀδύνωτόν ἐστι, παρὰ δὲ »εῷ πάντω ὃυ- 

ογνατώ ἙΤ.] Τότε ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος, εἶπεν αὐτῷ 
) κ 6 μ η] / Νο. / / 

7 Ἴδου, μεις οφήκομεν παντα» λαί ἠκολουθήσαμιεν σοι 
ή, “”/ κ κα ε δὺ 5 .” ιο Ζ Ε] ο γῤια Ν 

95 τι αρα εσται Ίμ 5 Ο δε «ήσους είπεν Ζ αὐτοις αν 
/ ά ” ο « ρω ς . / / 

λέγω υμ, οτι υμειίς οἱ ακολουύήσαντες μοι. 
, 3 ιο] 

κ εν ση 
αρ / ξμ ΕΝ ο , / δι ον / 

παλιγγενεσίᾳ΄ ὅταν Καθίση ὁ υἱος του ἀνθρωπου ἐπὶ 9ρό- 

νου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα «ρόνους, 

Φ βίνουτες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ἰσραήλ. 
Ἆ ” ο 

Και πας ος 

ὃ Γκ” ἀφῆκεν "οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὼς, 1ἢ 
/ υ] / σμαρ Ἆ ω) Αν / Ἀ ε] Ν 

πωτερο, Ί μητερω» { γυναικο Ἠ τεανον  ὄὤγρους 
/ κκ στ) / {« να // ὁ 

ένεκεν του ονομιωτος µου  εκατοιταπλασίοα λήηψε- 
2 / 

90 τα: κουὶ ζωὴν αἰώνιον Ἀληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται 
. / / .. 

1 πρώτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πεώτοι.] | Ὁμοίω γάρ 
3 [ὰ γ' ” 2 ο” 3 / εν] ιο 

εστω ᾖ βασιλεία πω» ουροινων ἄνθρωπῳ οἰκοδεσπότη, 
ϱ/ Σον υ, Λι / 2 / ει] Ν 

οστις εζηλθεν ἅμα πρωῖ µισθωσασθαι ἐργώτας εἰς τὸν 
9 ρω « ο” / Σε λ ο η 

9 ἂμπελωνω αυτου. ἔου Συμφωνῆσως δε «ετα των ερ: 

ἔ ῇ αὐτοῦ. α ῇ ἐστι, 5 Ο) καὶ συμφωνήσας. 

(ὁ ΒΟΣΡΚΙ.. 19. 95. 69. το. 114. 
194. α]. 3. Μι. Γ. Βστ. υγ. Ῥοἵςς. 
Οορί. δαΠπίά. Ὑμ]σ. Τί. οχο. «οΥΡ. 1. 

Ἠῆαγ. (α)-- καὶ ἐφοθήθησαν. Ὦ. εαΠῖ. 
νείοη. ΥοεΓς. «010. 5οΓΠ1. 2. πα. 60Υ). 

ον ο τ-ΡΠΙΕ. 1. 19. 1Τ. 
61. 69. 9. 106. 194. 191. 151. 215 
(ειπα α|. 6.) 990. αἱ]. 90. Μι. Υχα.ς. 
κ. ]. αἱ. δ. Εά. Ἀντ. αίν. Οορί. Ατηι. 
Βαν. Ουτὶς. ΟἨγγς. είίαπι ἵαπ Μί. ὅ 
εοᾶἆ, ΤΠοεορΙγΙ. (Υψ) -ἵ κύριε. Μ.Τ. 

51, 64. Εναηρε]ϊρίατία. (5) αὐτῳ. 
ο ου ον ο 41.55. Μι. ὁ εααι. 
(α) Ργασεάεπάῦς ]αησυπί 119. 191. 
15Τ. αἲΠ, Εά. (0)-- ΒΟΡΕΙ.. 1,19. 
61.69. 106. 114. 116. 194. 101, αἱ. 6. 
Μι.θ. Π, ο.Γ. ΟΡ. ΟΥΤ. Βα5. ΟΥ». 

ϱιίαπι ἵπ Μι, 6 οοἀᾱ, ΤΠεοΡΗΥΙ, 

(ο) οἰκίαν,. Ὦ. αρ. ἸΝοἰκί, (8ὲ. ϱ.) 69. 
το. 114. αἱ. 15. Μί. 1. πι. ἡ, Ζ3 ψ. 
6. Ἐά. ΑΝ. γρ, Ἠ. |. Ῥοςί ὠγροὺς 

Ῥοπιπέ Ο1,. 1. Οορί. ΑΙ. ντ. Πστ, 

Ογὶς, (6Ἠτγε. οίϊαπα 9οπιο] ἵῃ Μι. ὅ 

οσάᾱ. Ογτ. Ὀίτοφιε Ίοσο Ἰαῦοαί {ογ. 
(4) ἢ γονεῖς. 1. Ο5ἱΡ. ἐεν. Ίγεη, | -- ἢ 
πατέρα. Ὦ. οαΠί. νετοη. οοτὺ. 1, ο, 

Ἠ ματ. Ῥαυ]ίῃπ. {(α)- Β0Ό.Ι. ΦΥΓ. 

πϊεγ. αΠί. ΥοΓς. ΥΕΤΟΠ. «οἱΡ. 1. 9, 

εἶατ. ΟχἱΡ. ἀῑδ. Ίτοῃ. Ηἴ]ας, Απ, 96- 

πε]. Ῥαυ]ίη. (8) πολλαπλασίονα, Ἱ,. 

Ρατ). 1, 81. Ἰεγ. Φα]ίά, Οµᾳ, ΟΥτ, 
|| -Ι- µισθὸν. Ἐν. 44. (5) ΕΕαάΗΚΜ. 
19.ΙΤ.ΤΤ. 108. 119.194. 191.191. 9ἱ9 
(οαπῃ αἰ. 9.) Εγ.1.9.18.19. 99.96. 21. 

60, Μι, ΒΗΝ. 233 αἱ. 18. Ἐὰ. Άγπι, 
ΑμίΙος, ΟΠΤΥΕ. είῖαπι Ίπ Μ:, 6 ερᾶἀ. 



90 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οΑΡ. κας 
ον υᾷ / κ) « / 9 / 3 ΔΝ ) λ 

ψατων εκ. δήναρίου τήν Ίμερων» απεστείλεν αυτους εἰς τον 
9 ” κε ” ΔΝ  -- ῦ, 

ἀμπελώνα αὐτοῦ. Καὶ ἐξελθὼν περὶ Ἡ Τ τρίσην ὥρων, 3 
ῃ .’ /”. ε ο” 2 ον ν 5 πι . 
εἰδεν΄ ἄλλους ἑστώτως ἐν τῇ ἀγορῷ ἀργούς οδΚᾳ- 4 

/ ο" ε ω 2 Ν ” 
μείνυς είπεν ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελώνα" 

αν δε Χι  ἴν νά / ι. .” ΔΝ ” 

κωὶ ο εαν ᾖ δίκαιον, δώσω υμν. Οἱ δὲ ἀπῆλόον. πάλι 6 
αλ. Ν αν ν ῃ Αή “ -α υἠᾷᾷω 

εζελθων περὶ ἕκτην καὶ "οοέννάτην ὥραν, ἐποίησεν 
ε / Ν ΔΝ Ν 0, ”Α. 5 Ν 

ὡσούτως. Περὶ δὲ τὴν ἐνδεκάσην οΞ-ώρων ἐξελθω», 6 
ιο .”. 5» ε ιο Ν / 3 ΄ ” 

Γεὗρεν  ἄλλους εστωτας πδ) οι λεγεί αυτοίς σί ὧδε 
ε νά ο/ λ 8 / 9 / / 3 ” ο 3 

εστήκωατε ολην τήν Ίμέεραν αργοί; Δέεγουσω αυτῳ᾽οτι ου- 7 
. ” 9 . / εν) ” 6 ’ : ς ” 

δείς ἡμᾶς ἐμισύωσατο. λέγει αὐτοῖς' ὑπάγετε καὶ υμεῖς 
9 Ν ” κ ο τα ων "κ ό /“/ 

εἰς τὸν ἀμπελωνα". ξ καὶ ο ἐὼν ᾖ δίκαιον, λήψεσθε. 
ε) / Ν / / ε ’ ”” ” πο 

Οψίας δε γενομένης, λέγει ὁ κύριος του ἀμιπελώνος τῷ 8 
ν] / ε ” / κ ν] λ / 9 

ἐπιτρὀπῳ αυτου κάλεσον τους ἐργάτας» χωὶ ἀπόδος αὐ- 
υν] π κἳ ’ λ ”- 2 ’ 4 ως 

«ποῖς τον µισθον, ἀρζάμιενος ἀπὸ τὼν ἐσχώτων, ἕως τὼν 
/ Νο. / ; κ. κ. / 4 ο 

πρώτων. Και ελθονσες οἱ περι την νδεκάτην ὠρον, ελα- 9 

ἔον ἀνὰὼ δηνάριον. Ἐλλόντες δὲ οἱ πρώτοι, ἐνόμισων, 10 
6 / // 4 Ν. δ ΔΝ ” Ν ει) ΔΝ 

οτι ἵ πλείονα λήψονται» χαὶ ἔλαδξον Ἡ καὶ αυτοί ἀνὼ 

κ Ἀ {σὴν. ο ϱΜ) καὶ ἐκείνοις. Ὦ 0 ἐνάσην. αΓαργοὺς. 

(4) - ΒΡΕΕάΠΗΚΙΜΒ. 1. 19. 1Π. 
69. 124. 191. 151. Εν. 1. 2. 4. ὔ. 18. 
89. 89. 36. αἱ. 51. ΜΙ. ΒΗ. οἱ. 18. Εά. 
Οµς, ΟΥ, ΤΠεορΙιγΙ. (1) εὗρεν. Ὦ. 
Μί, ο. «Πέ, νοΓοπ. νοτς, «οἱ ϱ. ο00, 
9. εἸατ. ζην. () ΕΠΗ. αἰ, Μέ. 
ΡΗΥ. αἡ], Ἐά. ΤπεορΙαγΙ. Ἅᾖ{(!) - 
µω. 18. 1Τ. 839. 69. 194. 935, αἱ. 8. 
Μι.π. Ψ. Εά. Ανν. ἆδ, Ατπι. ΒαΠίά. 

ΒΥΓ. Ῥ. πι. δΙαΥγ. αρ. Βεης. γυἱς. 
πῃ8. νοτς. «ΟΓΡ. 1, 2. οἶαγ. ὐσἱχ. οοἱ). 
δοτιη. σαί. ΟΝΥΥ5. ΟΡ. πρ, (γεσοῦ. 
(πι) -ἰ- δὲ. Ο1!Η,. 51. 1, Μί. ω. Τά. 
5υΓ. Ατγ. 1, Αγπι. β]αν. αρ, Βεης. 

ΒΥτ. Ρ. οτι Ἁδί. Ὑμυ]ς, εαπί. νεις, 
ποτοπ. οοῦς. 2. ἔογ. ΟΥΤ. ΟΡ. ἵπρ, 
(η) ΟΕ. αν Μ. ΗΥ. α). Τά. 
(ο) Ξ ΒΡΙ.. ἀπ. θαΙμᾶ, δἶαν, 9. 
γμὶς. Εν (εχς, Ὀμ]ς, «οἱ»,) Οπὶς.ΟΥΓ. 

ΟΡ. πρ. (Ρρ) εἶδεν. 60.4Ρ. ΜΙ1. 90, 
116, Βαλ]. ΟΗΥΥς. ἵπ Μέ. 6 «οἆά. 
(α) Ξ5 ΒΟΧΡΙ,. Οορί. Βαμίά. Α5ίΠ. 
Ἁττ. υῖς, Βαχ. Ἡ. (εχο. Ὀγίχ. ]1γ.) 
Οµἱσ. ΟΥΓ. Απγποῦ. | Απίς ἑσσώτας 
Ἰαβροπί 16. Μέ. ᾳ. (5) -Γ- μον.(Ὦ. 

11.114. 1150. 2456. αἰ. 10. Μίέ.τ.πῃ. κ. 

Ψ. Γά. ΑΙ. θίαν. αρ. Βεης. ας. 

Ἡ(. (οχο. «οτῦ. ἔογ. «οἱ 5.) Ο0Ν119. ἵη 
Μί, 4 εοᾶᾱ. ΟΡ. ἵππρ. (85) ΒΡΙ,, 
1. Οορί. πας. ΒαΠ]ά, Ῥετςς. Ὑυἱς, Βασ. 
1, (οχο. Ὀπῖπ. εἶαγ. έοἱ.) Οτὶς. ΟΥ5. 
Ἠλατ. Ατποῦ, Ηίες, σαν, Δεᾷ παλμοί 
ΟΡ. ἵππρ. ἀϊδοτία. | λήψεσθε] δώσω 
ὑμῖν Οορί. Ατει 9, 8υτ, Ἰΐσοτος, 
ἰο]εί. (6) σλέον. ΒΟ031.. 1. 19. 69. 
118. 194. Ἐν. 4. Μι. Β. Ἐὰά. ΟΓίρ. 
πλείω. Ὦ. (1) ἀνὼ δηνάριον καὶ αὐτοὶ. 

ΒΗ,, Αγπη, 



ΟΔΛΡ.ΧΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 91 
’ /; / λ ας δν, 1’ 4 ω 5 

11 δηνάριο. Λαξόντες δὲ Σἐγόγγυζον" κατὰ του οἰχοδε- 
/ ’ μα. μι εἡ / ϱ/ 2 ή 

19 σπότου, Λεγόντες' οτι οὗτοι οἱ εσχατοι µιίαν ὦραν ἐποίή- 
ν ς ὃν 3 9 ῥ / ο» κά 

σαν, Λαΐ έσους ὃ Ίμ αυτους εποίῆσας, τοίς (αστάσασι 
ΔΝ / .”- ς / Δ Ζ Χ β / ε δν ι 

19 σο [βάρος τής ἤμερας» καὶ τον καύσωνα. Ο δε ἄπο- 
θ ΔΝ ο ξ λ Σα ωα ἃ ο ” » Ν ” . 3 Ν αλ 

Ἄριθεις είπεν νὶ αυτων’ εταῖρε, οὐ» ἀθικω σε’ ουχ, 30η 
Ρ 4 1/ / / αλ. ο) Ἆ λ νὲ 

14.ναρίου ' ̓  συνεφωνησᾶς μοι; Αρον τὸ σον, χαἱ ὑπαγε. 
/ Ν 3” .” ὁ ” 5 7 ἡ “4 3 

15 έλω δὲ τόυτω τῷ εσχάτῳ δοῦνοι ως χαὶ σοµ. - Ὦ ου. 

ἀἆ Αι ε 2/ / ” 4) / /”/ 2 κά 4 ο” /1/ 

ἐξεστί οι ἁποιῆσαι ὁ «έλω” εν τοῖς ἐμιοῖς» ο} ο. ἤ 
.] ’ / / 3 “/ 3 ΔΝ 3 / 3 ε/ 

16 οφύαλμιος σου πονηρὸς ἐστι, ὃτι εγω ἀγαθὸς εἰµι Ου- 
2/ ./ ” Νις 8 .» 2/ 

σως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρὠτοι' καὶ οἱ πρώτοι ἔσχατοι. 
Ν / 3 Ν 5 / Ν 2 ή σὁ 

"πολλοί γὰρ εἰσι κλήτου ολέγοι δὲ ἐκλεκτοί. Ί 
Ν 9 ς ο. ο ] 6 / Ἱά 

17. οΚαω [ ἀναθωίνων ο ίήσους εἰς Ἱεροσόλυμω, [παρέ- 
ἁ Δ / α ασ ι] / 2 ”υ εν” 

λωθε τοὺς δώδεκα Ἱ μαθητὼς, κατ ἰδίων Κεν ση ὁδῷ, 
να 2 ο. , Ν 2 ; » ος / 

Ἱβκαὶ εἶπεν αυτοῖς. ᾿Ιδουῦ, ἀναβαίνομεν εἰς ἱεροσόλυμι, 
ΑΣ λς ξν ῶ. 3 / ο αν 9 ος 

καὶ ο υἱος του ὀνθρωπου παραδοθήσετοι σοῖς άρχμερευσι 
ΔΝ ὁ οι Ν . 3 Ν / “/ 

χο γβάμματευσι καὶ κατακριουσιν αυτον Γοανάτῳ, 
λ / δι υλ -” ./ 3 μπα τηε ο.” 

1οΚα: πορωδώσουσι αυτον τοῖς εὔνεσω εἰς το ἐμπαϊξαι, 
ν ευ 4. ως ο αα αν μη /’ . ς / 

Φωὶ µαστιγωσαι, καὶ σταυρωσαι καὶ τῇ τρίτη ἤμερο, 
4 

ἀναστήσεται. 

{ 02) εἰ. 

(κ) διεγόγγυζον. 19. ΤΊ. 106. Ιέεπι 61. 

Μι.23Χ φ. Ἐά. (9) αὐτοὺς ἡμῖν ἐποί- 
Ἅσας. Ὀ].. 09. 194. Ἐν. 44. Μι. ϱ. πι. 
10, ΛΗΙ αἰῑο οτάϊπο. [ ἡμῶν Ξ- Εν. 85. 

Μι. Β. (2) τοῦ καύσωνο. Υ αἱρ. Π. 

οσο. εἶατ. Πεν, ΟΡ. ἵπιρ. |. Αηίο σης 
"μέρας Ροπιηέ. Μί. χ. Ο5ἱ6. 8οµπς]. 
"(ϱ) δηνάριον. Ἐν. 44. Μι. πι. Οµ]ςΡ.ϱο- 
μοι, (0) συνεφώνησά σοι. Ἱ,. Οορί. 
ΑΗ, δαβίά, Ατγ. Ῥοἵςς. βΙαγ. 2. Οτ]σ. 
δοιπε]. ΑπΙσοοΠ. (ο) Ξ ΒΡΙ,. οαπι. 

4, Αντι. πέ ν]άείατ. (4) ὁ έλω ποιῇ- 
γαι. ΒΡϊ,. 19. 69. 194. 15Τ. γιὶς. 
“ΟὍράά, Τίέα]ο, ΟἨσή8. ἵπ Μέ, ὅ «οἆᾱ. 
(ϐ) 5 γυ]ς. Βαχ, νετοµ. σεγπη. 1. 2, 
τοτῦ. 2. Του. Απίε σοιῆσαι ροηῖξ Αγπη. 

ἴεια Ἡν, 44. (θ ΒΧΣΗΡ, 1, 19. 613 

'09. ττ. 108. 115. 116. 118. 124. 121. 

191. 101. 935. Εν. 4. 96. αἲἲϊ πιυ]ἳ. 

Μι. ἀ. ο. κ. 1. ἳ. π. α. τ. Ζ. Τά. πευ]ία. 

(οίΐαιπ 8έ. 9.) Β]αν. Τις. Τέ,(εχς, 
Ἴοιπέ. εί ο]ατ.) ΟἨΤΥς, οίῖαπι ἵπ ΜΙ. 
6 εοἀἆ, || ἃ εἰ. Αγιι (5)--ΒΙ,. 96. 
οορέ. δαμίά, Ἠαμρεπί Οἶσπι. Οεἶς. 

(1) µέλλων δὲ ὁ ἰησοῦς ἀναξαίνειν. Ἑ. 1, 
9Υγ. βαβίά, ΟΓὶς. ἵπ ἰοχίη οί α]ϊας 

Ρἱ8, (5οπιο] αἱ γος,) | ὁ ησοῦς -- 995, 
Ῥοά]. απας. Μέ,Χ. (0) ΞΡΙ.. 1. 

Οορί. (µαδοί βαμίά.) Ανπι. 41. οαπέ, 
Ου1ς. ἵη ἐεχία εί αἱίης ί6γ, Ἅᾖ(Ι) καὶ 

ἐν σῇ ὁδῷ ΒΗ.. 1. 19. 61. 69.194, Μι. ο. 
Οορί, Βαβίά. Αντι. Ῥ6ῦ. Ρ. ΟτΙΡ. [[ ἐν 
πῇῃ ὁδῷ ΞΞ Ῥους. υγ. Ψι]ρ. νοτοῃ. «ΟΥΡ, 
1. 9. 5εΓπὰ, 1.2. {οΥ. Πλας, (ἱ)Ξ8, 



92 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΣ . πο, 

Τότε προσῆλύεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν ζεθεδαίου, 90 
Ν .ν .- 5 υ ” ΔΝ ”ν. ή 

μετα των υἱῶν αυτῆς, προσλυνουσα, καὶ αἰτουσά τι 
»// ει] ” με ἳ ΑΗ .» / / / 

παρ αὐτοῦ. -Ο δὲ εἰπεν αυτη” τι θελεις λΕγ6ι 21] 
τν .ν ο / α” ε ν/ σεν. ο κ 

αυτω] εέσπξο “0 χαθίσωσιν ουσοί οὐ δύο υιοέ οὐ) εες ελ 

” λ α΄ ὁςο 2 / η ι ’ 

δεξιών σου καὶ εἰς εξ εὐωνύμων 'ΊἜσω, ϐΝ. τη βασιλείᾳ 

σου. 
9 Ν κ. ΑΚ ω ιο 2 / / » 

Αποκριθεις δὲ ὁ {ήσοὺς εἰπεν' οὐκ οἴδατε τί αἰ- 99 
-” / ο” λ / ΕΙ! 2 λ / / 

σεῖσθε. δύνασθε πιεῖν το ποτήρίιον ο εγω "μέλλω πιί- 
“/ / η π / δ// / 2 

νειν ΡΤ: λέγουσιν αὐτῷ" δυνάµεθω. Καὶ λέγει αυὐ- 93 
συ Ἆ ΝΔ / 4 / ϐ Τ . λ δὲ . θε 2 

σοές το μεν ποτΊθιον ου πιεσυνε ος σο οε Λανισοιί ε 
ον ν. 2 ” 5 κ. 2/ » Δ ι .” 

δεξιὼν µου κοὶ ἐξ εὐωνύμωνΞ-μου, οὐκ ἐστι έριον δοῦ- 
3 α΄ // .ό τὰ ” / “/ ΔΝ 

να "αλλ οἱς ἠτοίμαστοαι Σνπο του πατοος ᾖου. Και 9 
9 / 5 / 2 / Χ ” / 9 

ακουσαντες οἱ δέκα, 7γανὰλτησαν περί των δύο ἆδελ- 
πο Ν ” 2 Δ [οι ”/ 

φῶν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτους» εἰπεν' 7 οἱ- 95 
ιο ε 3) ο 3 ” ΄ ι] υ 

δασε, οτι οἱ ὀβχοντες των ἐθνῶν Άατοακυριευουσιω αυτών» 
Χ / / ν ” 9 ϱ/ 

καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως” Τ 28 

ΡΓκαὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ [βαπτίζομαι βαπτισ- 

θήνας; 
(βαπτισθήσεσθε. 

Ν ] 

. { κὶ το βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 

«3 δὲ. 
(αι) ἀπ’. ΒΕ. (α)-ΕΒΟΕΕΟΗΚΙΟ. 
ο ρ]αγιοί, Μι, Υ. αἰ. 16. Ἐά. 95. 

Ὀγγ. Ρ. Ίπ οοά. ΠΙά]ε]. Αντ. 4941. 
Οορί. νετο. ὈΓὶχ. βεσπι. 1. 2. εἶατ. 

Παν]. ο]. Ῥα511. 9ο]. Τεἰάογ. ΤΙιδορΙιγ]. 
ΟΡ. Ιππρ. (ο) πω. 11. 118. α]. 19. 
Οµἱς. θεπιε]. ΟΠΥΥς. ἵπ Μί. 6 οοἆἆ. 

εεππεὶ. ())Ξ ΒΡΕ (Μι. β.)1.. 1. 22. 
ΟοΡί. Βα]ά. ίΠ. Ῥο9. ν. Υυὶς. 

ΒαΧ. Πί.(εκς.Ὀγὶχ. οἱατ.) Οτἱ6. Ἐρ]ρῃ. 
Ἠῖας, Ἠϊοτ. Απιος, σαν. || καὶ] ἢ 

ΟΕάΗΚΜ. αἰ. 4Τ. εί Βαϊβεν. 8. ΜΗ, 

ν. αἱ. 14. Ἐά. 8υτ. υίγ. Ανπι, Ῥ6ις. 

Ῥ. 8Ι8ν. αρ. Βευς. Ρεϊχ. οἶαγ. ΤΠεο- 

ΡΙΥΙ. ΟΡ. ἱπρ. (4)ΞΡ0Ρ.ΤΙ. 118. 
Ἐν. 19. Μι, 10. 8σν, Αππι Τυῖς. ῆ. 

(ϱ) ΞΤίάεπι, ααϊ 6πργα Ποί. Ρ. εί 90, 
49. 46. ὔρ. 54. 598 Τ]. || ὃ ἐγὼ βαπτί- 

ζομαι]Ξ- Μι. 10. μον. 69. (9)-- 50 

«οοςἆ. 

ΡΚΙ,Α. 1. 19. 69. 114. 9293 Ἐν. 96. 
8]. 8. Μί. «.πῃ. τ. Εά. γυἱς. βαχ. ΤΠ. 
(εχο. οοἱϱ. ΡοΓπ. 2. εἶατ.) Οτίς. 
ΟἨΓΥΕ. εἰίαπι ἵη Μί,. ϐ εοάᾱ. Τμεο- 

ΡΗΥΙ. ΑπιῦἙ. Ἠϊεγ. (8) -ἰ- σοῦτο. 08. 
(δι ϱ.) 38. 106. 114. 115. 191. αἱ. 8. 
Μι, ο. ΙΤ. Εὰά. Βγτ. Ρ. βαχ. ΟΠ1Υε. 
ἵῃ Μί. ὅ οοἁ. 5επιο]. Απίο οὐ Ῥο- 
ηυπί 116. Ἐν. 15. 11. Μι. α. τ. 

(4) ἄλλοις. (Ὦ) 990. εαπ{. Ηἶ]αν. Ας. 
(απ)Ξξ Μι. Ε. | ὑπὸ] ἀπὸ. Ἡ. παρὰ. 191. 

29ῦ. Μι. α. α. ο. 0119. ἵπ Μί. 
(Φ) οἶδα. 49. 59. || οἴδατε ὅτι 

Μί,ο. ΟΥ, (2)ΞΒΡΕαΗΚΙΙΝ. 

1. 19. 69. 108. 194. 1213 191. 2393 

Ἐν. 9. 96. αἱ, 29. ΜΙ. Ὑ.τ. Εά. Ῥντι 

Βαμ]ά, Αγπις Ύ υἱς. Π, οχς, 6ΟΓΏ. 2. 

ΤΜΕΟΡΙΥΙ. 

ο. 
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σΑδ. ΧΧ. 

/ /. 

αρσσαι 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 
. 41 δα ι] εἰ ΤΑ ην 9 δ ο / 

Όεν ὑμν' ἀλλ ος εὰν 9ελη εν κὠ μέγας 

9ὃ 

οἱ γενέσθαι, “ο0 ἔστω ὑμῶν διώκονος' Καὶ ο ὃς ἐὼν έλη ἐ ἐν 
ὲ ,ω ο’ ” 

ὀδυμιν είναι πρωτος» 
/ “”/ [ο ” ” 

ἆ ο έστω ὑμῶν δοῦλος. Ὥσπερ ὁ ο 
ϱὶὰ ”- / 2 α’ ” 3 λ ” 

υνιος του ἀνθρώπου ουκ ἦλθε δα κονηθήναι» αλλα διαλονῆ- 
Ν ο. λ ) « ή / . Ν η 

σᾶι αϊ δοῦναι σην Ψυχῇν αυτου λυτρον αντί πολλών. |. 
κ Αλ Γ 4 π / .] -. // ν] ων [ά Δ 3 ΄ 

α [ ἑΆπορευομενων αυτων ἅἂπο εερίχων Ίχολου- 

90 θησεν αὐτῷ ὄγλος πολύς. Καὶ ἰδοὺ, δύο τυφλοὶ καθή- 
κ λ ενἰ 5 / ϱ/ 9 ” , 

(«ενΟί παρο σην ὀδον, α/πουσαγτες οτί ήσους παθογε 

σ 9 
ΟΝ) ἔσται. 

{α) ἴστω. ΒΡ. Μι. γ.εαπε. (9)5Ξ10. 
89. Εν. 15. Μι.ς. Κ.ρ (ο) Β00 
ο ο ο τος τα. ας. 
118. 194. Εν. 18. 19. 96. αἱ. 45. Μι. 
γ.ς, ᾱ. ε. ἔ, ἴς. 1. χ. ο]. 4. Ἐά. Βυτ. 

Οορί. εαπί. νεΓΟΠ. νετς. «915. εἶαγ. 

«ον. 9. ΤΠοορΏγ]. (4) ΡΚΙΜ. 1. 
69. 106. 108. 114. 119. 124. 1571. Ἐν. 

4. 168. 19. 96, αἱ. 91. Μι. ο. Ε. Κ. 3]. 
ὃ, Εά. Αγγ. Οορί. Ὑπ]ς. οαΠ{. νείοῃ, 
εοτὺ, Ὀτῖκ. ἔογ. «οἱ. 5ουπι, σα. 

ΤΠεορΙΨΙ. (6) -ἰ- ὑμεῖς δὲ ζητεῖσε ἐκ 

μικροῦ αὐξησαι, καὶ ἔκ μείζονος ἕλατσον 

εἶναι. κκ υάμρον δὲ, καὶ ο μι 

δεισνἼσαι, μὸ ἀνακλείνεσθαι εἰς τοὺς ἐξέ- 

χίοτως τύπους, µήποσε ἐνδοξότερός σου 

ἐπέλθη, καὶ προσελθὼν ὃ δειπνοκλήτωρ 

εἴση σοι, ἔτι Σάτω χώρει" καὶ Λαταισλχυν- 

ήση. ἐὰν δὲ ἀναπέσης εἰς τὸν ἥτσονα σό- 

σον, καὶ ἐπέλύη σου ἥστων, ξρεῖ σοι ὁ δει- 

πνονλήτωρ" σύναγε ἔτι ἄνω, καὶ ἔσται σοι 

φοῦτο χρήσιµον. Ὦ. Το αιίεηι φις γέ(ἐ9 
ἆε πιἰπίπιο (ριια[ο νετοπ. νους. «019. 
1. 2. σετπ. 1. «οἱ”, οἶατ. Ίου Μ. πιο- 

ἀἴσο, ΘΤΠΠΙΕΥ.) ογέδεεγεν εἰ ἆε ΤιαςΊο 

(ππααἶπιος επηπιεγ.) ππζπιϊ, (εί ἷε ηια- 

7ο0γε πιἔποτες {1ευὲ 5. ε95ε νετο. εοτὺ. 1, 

2. εοἱῦ. οἶαιτ. ἴμεο Μ. δν. οἱ 4ε πι- 

ποτε πια]ογες [εγῖ 8. ε959ὲ ΥΕΙΟΠ. ΦΕΓΙΗ. 
1. αἱ ἆε πιαρπῖν πια]ογες ἐδοε. ο0ά. Β. 
Απηάτεις 56ος ΑνοπίοηΏσπι, Ίεο Μ. 
αἰἰοαΡϊ) Γπέτοειπίεν (ἰπίγαπίεδ νετου, 
νετο. αΏ1) αι εί ορ αἰἑ εαπαγο (αἲ 

ος νεο. νευς, αἩἰ1) πιό (ἐνεμύιιό-, 

κ. 
032 ἔσται. 

γὰ{ἶ9 (πιο]έέε γεσιπιύεγε) ἴπ επιἰπεπέέδιι5 
(Μρεγὶοτέθιι) ἰοαῖδ, πε ]ονγίε ἀἱςπῖοτ 

(εἶανίου) {ε διρεγυεπίαί εἰ αεοεᾶεπ 
οαπώ ἑπυίαίου (φιῖ αἲ εΦπαπι υοεαυζέ 
τε) ἀῑσαί ἐἱδῖ: αάλιο ἄεογκιίπι (1πε- 
γΐιις) αεεεᾶες εί εοπ[ιιπάαγί (εί ενἰέ 
ἐἰδὲ σοπ/α»ΐο.) δὲ αιίεηι ἀἰδειθιιεγὲς ἔτι 

πιζη πι Ἰοσιίηπ, (ἶπ ἴουο ἐπεγίογῦ) εί 
διρεγυεπίαέ πιίπον (ἠηιΠέογ) έε, ἀῑοεξ 

ἐδὲ ἐπυζίαίον εαβη (φιιέ α εΦπάΠι υο- 
οπυῖέ ἐε) εοἰἰίσε αάλ]ιις δρεγέτδ. (αοεεῖε 
αάλιο δΗγηΙ 5. δρεγῖιδ.) εί ετἰέ {δέ 

Ίου ιέζ]ε (ιΗμ5.) οαπΠῖ, ΥΕΤΟΠ. νετο. 
εοτῦ. 1.9. θειπι. 1. 9, εοἱϱ. οἰαγ, οι- 

ππες, ΑΙ «ο. Ια1ί,. 5. αρ. Ἠείεί. 

γετρῖο 98Χ. Οοἆοχ ΒΥΓΕΡ. Αδξεππαμ- 
πὶ 1. ἵπ 1ης ς. (ης αἀἁλία ποία : πας 
απἰάσαι ἵπ εχεπιρ]ῖ απιϊααῖς [οοιί. 
γτὶαοϊς] ἵπ ἴωπσςα ἑαπίππι Ἱοραπίιγ 

πρ. 6 5 Ἱπνοπϊ]απίατ απίεπ ΤΠ εχ- 

επαρ]ῖς σγα»οἶς Ίος 1οςο, 4ΠΑΠΙΟΡΓΕΙΗ 

ΠΟΒ ος Ἠῖο αρροφαππας.) ΗΙ]ατ, Τεο 
Μ. ἵπανεπς. | σετα.]. πο Παβεί ραί- 

ίδπα ροδίοτίογοπα: Γπίγοειπίεδ: Οο0Ἠ- 

έτα νοΓο 6ΕΓΠ. 2. εί Ἠϊ]ατ. οπέέπηέ 

Ρανίεπι αἀά Παπιοπ(ῖ ΡΓγίογοειη. (8) ἐκ- 

σορευομεἔνου 'σοῦ Ἰησοῦ. (ἳ. 996. Έναῃ- 

φερίαγία, Τίεπ Μι. Κ. 7. 11. ἵπ 
πιαγς. Ἰπ Ἰπάϊςς 1εοίϊοπίς, 915. Ῥους. 
Ρ. ἐκπερευομένου αὐτοῦ. ΕΠΗ. αἲΏ. Μι. 

ο- ζορι. Αγ. υτὶκ. ἘῬαβί]., δε]ειις, ἐκ» 
σφοζευοµένῳ τῷ Ἰησοῦ μετὰ τῶν η 

Οµἱ6. βεπιε]. 



94 ΟΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 
ἱ κα 9 εδ ώς μΦλ εν / 

ἔκραξων λέγοντες' ἐλέησον ἡμᾶς, 6 κύριε, Ἀυἱὸς δαβίδ. 

σΑΡ, ν ὁ ΧΧΙ. 
. 

/ ᾿ ” . . / . ες Ἱ 

1 Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσωσῳ. ὁἱ δε 91 
« ω / ; ο, « ” . ϱν /{ 
μεῖζον ς ἔκρωζον,- λέγοντες' ἐλεησον ἡμῶς, κύριε, ἆνιος 

ο. , Ν.. 4 οοἱ . 

δωδίδ. Καὶ στὰς ὁ ἰησοῦς ἐφωνήσεν αὐτοὺς, καὶ εἰπε' τί 59 
/ 7 ες - . / ' ουκ «λά / ο Ὦι 2 | 

έλετε ποιήσω ὑμΏ;ῃ Άεγουσι αὐτῷ" κύριε, ἵνα ἳὶ ἀνοι» 998 
Ὠ] .Ἱ 2 ν  Άλε ός » 

γθώσι' ἡμῶν οἱ ὀφθωλμοί. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ {ησοῦς, 84 
” -” ο) ν] / / . 

Ἰψατο τὠν π οφθαλμών αὐτῶν" καὶ εὔὐθεως ἀνεθλεψαν 
ρ” . / η ο / 3 ι] 

ϱαυτῶν οἱ ὀφθωλμοί" καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. ] 

/ / νι ας Οδ . 3) 
Καὶ [ότε Ρήγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμω, παὶ ἠλβον εἰς 1 

 // Δ ια. εν - / εν ” . ἱ 

4 (ηθφαγῆν προς τὸ ὀρος των ελαιῶν, τὸτε οσους απ- 
ιν / ο Γη / ““ 

έστειλε δύο μαθητᾶς, Λέγων αὐτοῖς' "90 πορεύβητε 3 
Ὁ Ν / Αα Ἡ ... νο δλωώ κε θε .. ο 

εἰς την χωμην την 3095 απεναντι υμών λαὶ "ευθέως ευ- 
/ 2/ / Ν » ] . ” ᾱς 

ρήησετε ο)ον δεδεμωένη», χο πωλον μετ αυτῆς' λυσαντες 
η) / / Ὅπδ, ε ο 2/ τι 3 ρω ο ι ' 

ὠγάγετεμοι. Καὶ εάν τις υμῖν εεπη τέ» ερείτε οτι ὁ 3 
) .. / 2/ .  έ δὴ χ. δις 3 .. 

κύριος αὐτῶν χρείων εχει" "' ευθεως δὲ " ἀποσνίλλη"' αυτούς, 

5 α 
Οἱ) κασένανσι. Ὦ Ο2 πορεύεσθε, 

ν] ἱ λω 

Σρποσσελεί. 

(6)Ξ50. 19.118. οαπί. ΥεΓοπ. εογῦ. 
ςοἱ Ὁ. ἐπσου. 69. Ατπι οἶατ. Απῦς, 
κύριε ἰησοῦ. 1934. Ἱέεια. 1. Οορίέ. (1) υἳὲ 
ουζι.. 1. 19. 88. 69. 194. αἰ. Ἰ. Μι. 
Ῥ. ο, 1. τι. ά, Ο5ἱ5. 5επιο], ΟΥ. 

{π Μι. 4 οοᾷἆ. Ώαϊπαςς, ΤΠςοΡΙΥΙ. 

(1) νς. οἱ -- 9. 11. 10τ. Μέ. πι. τ, Ἀθη 

οέπσι Οτ]ς. (1) ἔκραξαν ΒΡΙ.. 

οἱ. Ἐά. ἐκραύγαζον. 19. 69. 134. 

(!) νὺ 6ΡΙ.. αὐ. Μι. Ῥ. α]. δ. Ἐά. 

(πι) ἀνοιγῶσω. Β1,, 19. 69. 194. αἳ, 
9, Οτὶρ. ΟΝΥΥ5. εἰίαω ἵω Μ{. 6 οοἆᾱ- 

(η) ὀμμότων. ΡΡΙ, 152. 69. 124, Οτῖς, 

(ο) - ΒΡ (5ἱ, β.) Π. 1. 60. τ1. Τὸ. 
πτ, 1943 Οορι. βα[ίά. Αγπι 8ύ5Γ, Ρ. 

Ἱππη. 971, Ἰήετος. Λί1. Αγ. ρο]. γρ. 

τι. Οτἱς. υέ νἰδείπι, Ρα. 8εΊοις, 

ΟΡ. πρ. (ϱ) ἤγγισεν (8. ἤγγισεν ὁ 

ἱησοῦς ΟΠΊ55Ο ΠΙΟΧ ὁ Ἰησοῦ») , . . ἆλθεν, 

Ἐ, Εναηρε]ἰδίατία, Μι. ΒΗ. ς, ϱ. Γ. 

ΧἘ χ.ψ. ΣΤνεί Υ. Ε., ὔ, 1π ΠΙΑΥΡ. 1η 

1πάϊΐσα 1ες]οπῖς. Τά. 8ΥΓ. ῬεΓ, ρ. 

ΥΓ, ἨρΓ08, βαΧ. φαί. Οτῖςσ, 5επηο]. 

Ομτγς. ἵπ Μί, 6 εοἀἆ. ΟΡ. Ἱπερ. ἤγ- 
γίσεν... ἆλθον, Μί. π. ΑΡίΗ. 89. Ρ. ἵπ 

ο, Εἱά]ε]. νεγοη. (ᾳ) βηθφαγὸν. 
94.918. Οτὶς. Ρἱ5 (αΠδῖ τά τες.) βηό- 
σφαγΏ 5ε βηθσφαγὴν. ΒΕΚ. (8ἱ. π.) 
19. 194. Ἐν, 8. 4. 96. αἱ. 55, Μι. Ἡ. 

α]. 15. Τά, δ]αν. 6. ο αδίῖῃ, ΟµΥΥς. Ἰπ 

Μι. 6 οοἆᾱ, Ἐπί]μγπα, βησφαγῇ. Τ,. Με. 
Ῥ. | -ἰ- καὶ βηθανίαν. 12. 69. 19. πΊ, 

βΥΓ, Πίογο. (9) ΒΡΙ, 18. 38, 63, 
69. 194, 10Τ. Ο5ὶς. (Ἠσγε, οίῖἵαιη Ἱη 

Μι. 6 εοἁ. (86 ΒΟΡΙ, 19. 99. 69. 
194. Ῥὰ. Οµἶς. Ένας. ΟΝτΤΥς, ἵπ Μί, ϐ 
εοὰᾱ, {(ἱ)Ξ 64. Οορί. νενο. νεΓοῃ., 

εοτΏ. 1. οο]0. οἷω5. 01ΓΥ5. εἰῖαπι ἴπ 
Μι, θουἀᾶ. (1) -- ποεῖσε: Ὦ. (8ἱ, 
β.) 151. οαπ:. Οτἶς, εοπιαΙ. (κ) 0ΟΒ 
ΚΙ. (δί,σι) 1918. Ἐν, 1. Ὁ, 8, 6. 98, 

Φ{, 949 Μί, Ἡ Υ., αἱ. 19, Ρ4, 8γτν Βεῖθι 



σας, ΧΣΙ. 

4 Τοῦτο δὲ Σ-- 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. θ 
6, ο ο . Φα ον» ε ; 

ὅλον' γέγονεν, ἵνω πληρωύῃ τὸ ῥηδὲν 2 διὼ”' 
-- .” λ 

(6 τοῦ προφήτου, λέγωτος" Ἐίπατε τῇ 3υγατβὶ σιών' ἴδου, 
ε / 3/ / α Δι ϐ 

0 (Φασιλεύς σου ερχετοί σοι "πραῦς» 
τι 4 Ν .” ο εν ε / // 

6 απ ὀνον καὶ πὠλον Ὁ υἱὸν ὑποζυφίου. 
5 ΔΝ νν ΄ Δ 

οἱ Καὔηται, καὶ ποιήσαντες καθως 
3 ” 

ΓΤ (ησούςν 
ἁ 5 / 3 ” /4/ 

επανω αυτων 
κ.α. 

5 ἑ αὐτῶν. 

ο / ο ρω 9 

σου οσο ουσ άαέ 

Ν -- 

Ὁ δὲ πλεῖστος 

{ο ἐπιθεςηκὼς 

ΓΠορευθεντες δὲ 
/ . υν 9 

προσεταξεν αυτοίς ὁ 
/ λ ”/ ΝΔ Ν ο Αχ 

Τήγαγον τῆν 090) Καὶ τὸν πώλον» καὶ ἐπεύηκων 

8 
ἐπεκάθισεν'' ἐπ ὄνω 

2/ ./ 8 

ογλος ἐστρωσαν εαυτῶν τὰ 
9 ” ει» 3/- ν ο ’ 4 . 

ἑωώσια ἐν ση ὁδῷ' ὤλλοι δὲ ἔκοπτον Κλάδους ὧπο τῶν 

9 δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ όδω. Οἱ δὲ ὀγλοι οἱ προά- 
η ϕ 5, 

ϱ Ν κ 4 ” 2/ / αλα ον 

γουτες 5 και οἱ ακολουῦουντες ἐκραζον, λέγοντες' ὠσαννα 
κ» ε ’ .͵ / εινα / 

τῳ υἱω δωςδ' ευλογήμνος ο έθγοενος 
΄ « ν τπτ 3 Γη « / 

10 ριου᾿ ὠσοιννα εν τοις υψίστοις. 

5 5 ο 
εν οομὀώτ/ κυ- 

΄ ΔΝ . / 3 -- .] 

Καὶ εἰσελύόντος αὐτοῦ εἰς 
ε ”, 2 / ” ς / / ” 9 

ἱεροσόλυμα, εσείσθη πᾶσα ἤ πὀλις, λεγουσα" τίς εστι 

.) / 

6 επεχώθισαν. 

ν'. εαπί. εἶαγ. ΟΥΥΕ, οίῖαπα ἵπ Τε. 4 

εοἑᾱ. ΤΠεορΗΥΙ, { Βεςο. οδί ἵπ Β Ι), 

αλ ]ς. Ὑμΐσ. Τί. Οτἱς. : 0)ΞΞο0ΡΙ. 

θορί, (παδροέ Βαἰήᾶ.) Αλ, Ατγ, υ]ς, 
γης. Π. (εΣς. σεῦπι, 2.Ραΐ. Μπι.) Ο5ἱρ. 
γε. ἵπ Μί. ὅ εοἀᾱ, Ἠί]ατ, Πίος, 
(2) ὑπὸ. Ἡ,. 19. 09. 194. | -ἵ- ζαχαρίου. 

49, νετο, οὐ19. οἷαγ, ΟἨΓΥς. είἶατη ἵπ 
Μίέ. 6 εοἀᾶ. Πἶατ, -- ἠσαῖου. Μί. 

2Χκ Οορ. (α) σᾳᾷος. Τὰ. ΟΙ1γ». 
ἵπ Με, 6 εοἀᾱ. (0) - Ὦ.6Ι. 69. 
Άτπι, Ψυἱσ, Ἡ, (οχο. Ὀτίςκ, ἔου. «οἱ, 
βετπι, 1.9. ματ]. εππεν.) Β]αν. αρ, 
Ῥοπα, Ουρτ. Ηἰογ. (6) υἱὸν ὑποζύ- 
γιο Ὦ Βαλίά. πουεῖιπι δις α]εηι, 
οοἱῦ. «οσΏ. 9. εἶατ. Ἠϊ]αν. ο ῤησα” 
ἴσπι, οπη{. σετπι. 1. δαΐ. ὑσοζυγίου, 

Ι,. ΟἱἱΦ, δεπιεῖ εὲ Ο0ο4, 5ρ. ΟιΙρ. 
(αυ αυαίες πέ γος.) τοῦ ὄνου, ΑΙΠΙ, 
νέο. ἵ. ΟΠΤΥ5. ἵα Με, 6 οοἆᾱ, δεπιε]. 

φοἆρπὸ 1μεΥ ρω απῖπα πουεεώ 

ομὐ/ωςαἴσπε, ἩεΓοη. δΕεἆεπ8 ο νο Ρη- 

ἵωα ανἰῃᾶ, οοἵῦ. 1. (4) ἐπ αὐτῶν, 

ΡΙ.. 69. Ο5ἱΡ, Ρἱ9. ἐπ αὐτὸν. Ὦ. «απ. 

Ν6ΓΟΠ. Υογο. Ρτϊχ. «ους, ]. 9. οἶαγ, 

γπ]ΐς, πῃς. Ο5ἱ6. 1ῃ5, δοπιε]. ΟΡ. Ίππο, 

σαφ. ἐπάνω αὐτοῦ. 191. αὐσῳ. 19. 194, 

"ρα, Μαν, ἐπ} τὸν πῶλον. 3ΥΓ. ἨῬογε. ϱ. 

Ἀνγ. Πετος"ς (8) Ρ08. 19.118.194, 
191. 151. Εν. 1. 2. 96, αἢῑὶ πια]ϐ. Με. 
ἨΠΥγ. 1, Π. αἱ. 19. Ἐά. πι]. (ε(ίαπι 
δί. 3,) 8στ. υἱγ, Α.γ. δαμίά. ΣΠ. Τε, 
(εχο, 5εγπι. 1. 9. σαί.) ο πείῖπ. Ο5ὶᾳ, 
ίογ. ΑΙΓπΠοῦ, ἐσιεκάθησιν. 24. 191. 294 

Εν. 95. 95, Μι. Β.ο. 17. ἐκάέισιω. ΚΚ. 

11. τπτ. 119. 120. Ἐν. 6. 56. αΙ. 16. 
ῬΜ{. α, πα. χ. Ἐά. Ατπιι ἘπεορΏγ]. 
Ευίλσσν, (οεᾷ ποπ ἵη Μέ. Ἱ. π:) ἰκά- 
όησιν Ἐν. 6, ἐκάθητο. Ἰ). ἐκόθισαν. ἷ6, 

στ. 61. ἐπκάθµσαν. 935. Ἐά. (8 - 

γαρ. {γ. ΟΡ. ἵππρ. αὐτοῦ. Ὀ. Ἐν. 97. 

ΥΣ, 91Γ. ΠἱεΓο5. Πέ. αὐτῆς, Ἐά. τετς, 
5) -ἵ- αὐτὸν. ΒΟΡ. (Σι. β.) 1. 69, 124, 

10τ. ὀγε, Ῥετα. Ρ. οοτὸ, οππὲ. Οτίᾳ. 
βοτης}. (α1ἱΡ1 5οπιο] -]- αὐτῷ Ρροςέ ἀκο- 

Ἀουθοῦνσος.) Επ. 



96 ΓΕ ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σΔΡ, ΧΧΙ. 

π’ Ἰ αλ / αι 3 . ο” ε” 

οὗτος; Ὦ Οι; δὲ ὀγχλοι ἔλεγον' οὗτὸς ἐστι 1 ησοῦς ὁ προ- 11 

φήτης, ὁ ὦπὸ νο ζαρεθ σῆς γαλιλαίας. ΚΚαὶ [εἰσηλθεν 19 
ε ώ ᾿ π . ο ο // Αα ΑΦροίς ’ ᾿ 
ὁ {πσους εἰς τὸ ἱερον .--- τοῦ «)εοῦ, παὶ ἐξεδαλε πάντως 

ΔΝ ”” ντ 3 ΄ 3 ” ά ΔΝ κ ' 

σους πὠλουνταςκαι ὠγοράζοντως εν τω ἱερῷ» χωέτωας τρα- 
΄” » ο» / ΔΝ κν Λ/ 

πεζας τὼν κολλυξιστῶν κατεστρεψε, καὶ τὼς καθεδρας 
” ΄ Ν Ν Ἆ / ” ρω / 

των πωλουντων τας περίστερας, Καὶ λεγει αυτοῖς' φέ- 
« ο.’ / // ο’ ” / ϱ 

γθαπτοι᾽ ο οίκος Ὢμου . οἰκος προσευχής χληθήσεται' 
ε -” Ν 3 Χ Ὠ 3 / //“ / ”” 

υμεις δὲ αὐτον Ἀ ἐποιήσωτε΄ σπήλαιον ληστών. Καὶ 

προσῆλθον αὐτῷ 900 τυφλοὶ καὶ γωλοὶ δεν σῷ ἱερῷ». 
πό / 2 . ] / λ εκ ” ὃν 6 

χαὶ ἐθεράπευσεν αυτούς. ἸἹδόντες δε οἱ αρχμερεῖς χαὶ οἱ 
” η / ρω 

γραμματεῖς τὰ 9αυμάσια, ἆ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδως 
/ ο) ” ο ” ΔΝ ἆ, 5 Ν ” ο // 

κράζοντας ἐν τω {ερῳ, καὶ λεγοντας" ὠσαννα τῳ Ἱυίῳ 
ὃ ΑΝ. ὸ Ν ιο Η ο / / [οἱ 

αξεἰὸ «Υανακτήσοαν Και εἰπον αυντω οπουεις τί ου- 

/ « Ν ᾽ ” / ” α. / ” / ( 

σοι λέεγουσι; ὃ δὲ ήσους λεγει αυτοις' ναι” οὐδεποτε 

ἀνέγνωτε, ὁτι ἐκ στόματος νηπίων καὶ 9) ηλαζόντων πα- 

σηρτίσω αίνος Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς, ἐξῆλθεν ἔἕω 17 

σῆς πόλεως εἰς [βηήανίαν, καὶ ἠυλίσύη ἐκεῖ π 

Πρωΐας δε, κ ἐπανάγων εἰς σὴν πόλιν, ἐπείνωσε. 18 

Κο) ἰδὼν συκῆν αμα ἐπὶ σῆς ὁδοῦ, ἠλθβεν ἐπ᾽ αὐτὴν, Ι9 

ορ χωλοὶ καὶ τυφλοὶ. 

(11) οἱ δὲ σολλοὶ). Ὦ. πολλοὶ δὲ. 1. α)ας. 
Τί. (εχο. ὑπὶχ. Ρεγια. 1. 9. Γ0Γ, οΟΓΗ. 
2. ραί.) Οτὶ5. 5επιε!]. (0ἱ5 αἱ τες.) 
(4) Ξ19. 19. 194. αρ. ΒΙτεΙ, Ἐν. 99. 
Μι. Ὦ. ο. νετς, υἱ νἰάείυγ. Ῥοδέ σρο- 

φήτης ροπιπί Β)). 151. ΒαΠίά. σαηέ. 
Ουίς, δεις], ᾖ() Υς. 12. 19. 14. -- 

ἨἘναησε]λρίατία ρ]εταφπο. (1)ΞΡΙ.. 
19. 99. Τὸ. Οορί. {δί. Βαχ. νεΓοῃ. 
Οιἰς. 0ἱ5 (6ος αὈἱ Ἰοβεί η (οχία εί 
Ρδὶς ἵπ εοπιπεηίαγ.) 0ἨΥΥ9. είῖαπι ἵπ 

Μι. 6 ουᾶἁ. Πας, (αι) τοῦ πατρός 
μον. Μί.ς. Λιρ., (11) ποιέττε. Β1.. 

194. Οντὶς. Ρἳ, Ἰς. σεποήκατε. ]. 

Ουρ. 8, (ο) 088. 61. το. 106, 

115. 918 (οαπι Τθ6 οἱ αἱ. ὔ.) 995. αἱ. 

19. Μί. Υ. α. ο. 4. 6, Ε. πι. 10. αἱ. 11. 

Τά. 9ΥΓ. ρ. ΟΥ ΓΥς. εἰίαπι Ἱπ Μί. ϐ 

εοᾶά. ΤΠεορην!. | Οείς. Ρἱ5 αέ τες. 
(ϱ) Ξ- 12. 09. Βαχ. ΟΠΥΥς. ἵπ Με. 6. 

οοςἆᾱ. (α) Υοἱ μι. 1. ναὶ νε. 9. Οτί- 

βοπῃος ἵμ 510 οοάΐος Ἱπνεηί{ οἴκῳ. ΤΤ. 
ῦδ8. (1) -- οὐ». Ἐ. 108. 113. 157. 
α]. 19. Μί, ο. ο. χ.. ΑΕΓ. ΟἨήΥ5. 1η Μι. 
ϐ εοἀᾱ. (5) -Γ εἰ ἀοεεῦαί εο» ἆε γτερΊο 

Λεἱ, Ἀαχ. Μεπ]]α της, Μπα. {) πα- 
ρώγων. Ὦ. «απ. Υ6τΘΠ. νθτς. «οἳϱ. Ἱ. 
2. οο]ὺ. εἶαγ, Π]]α)8. 

Ρά. Οορί. οοτῦ. 1. οἷαῦ, ΟΗΥΥ5, οέίαπι 
1η Μι. 6 εοᾱ. ο ἕνα 

(μα) ἝΙδθι. 



6ΑΡ. ΧΧΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 7 

Ν .” , «Ἡ ων 5 Δ / . / να η / 
καὶ οὐδὲν ευρεν εν αυτῆ, εἐ μή Φυλλα μονον᾽ χαί λέγει 

ο” / 2 ” Ν / ] Χ ..» Ἆ 

αὐτῇ" μηχετι ες σου αρπος γενητωι εἰς τον αώνῶ. Χά4 
. / ” ο ον . δι [4 ϐ ν 

290 εζηράνθη παραχρηµα η συχη. Και εδοντες οἱ μαθήταί 
.] /΄ / ” .”» 3 / ο 

ἐθαύµασαν, λεγοντες' πως παραγρηµα ἐξηράνθη Σ 
. ῥμ ν ΔΝ Νο. ο. α΄ 3 . 2 λ / 

ο] συκή;} Αποκριθεις δε ὁ ἰήσους εἰπεν αὐτοῖς' αμμην λεγω 
ρω / λ ” εν] ’ λ 

δω, ἑὼν έχητε πίστω καὶ μ διακριθητε, ου ϱονον το 
. ” 9 )] ὦ' «5 / / 

σης συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κὠν τῷ ὄρει τούτῳ εἰπητε' 
/ Ν 2 Ν κ 

ἀρθητι, χαι (λήθητι εἰς τὴν «άλασσαν' γενήσεταμ. Κοι 
6 ὴ) / - ” -” / 

99 πάντα, ὅσα 7 ὤν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχή, πιστεύοντες, 

λήψεσθε. | | 
Ἆ . /’ η Ν Ν -- υ] 

26 Καὶ [7ελθόντι αυτῷ” εἰς τὸ ἱερὸν, προσήλθον αὐτῷ 

 λ/δάσκοντε΄ οἱ ἆ τς καὶ οἱ εὐ ῦ λαοῦ ϱχιερεις καὶ οἱ πεεσουτεροι του λαου, 
/ 3 / / ” ο” 

λέγοντες εν ποία ἐξουσία σαῦτα ποιεῖς; καὶ στίς σοι 
2! λ 2 / / Ν ” ο’ 

24 ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰ- 
. ν 9 , ε ο , λΝ Ό / α/ ” ο εἰ ᾱ ΑΛ 

πεν αυτοις᾽ ερωτήησω υμας καγω ᾿ λογον ενω, "ον εαν 
”/ / Δ ἕνα ο 2 / .” 

εἰπητε ο Ίαγω υμιν ἐρῶ; εν ποία ἐξουσία ταυτα 
α Ν ι) ν ωά 2 2 ” Ἡ 

Οὕποιω. 1ο βάπτισμα ἆ Ἰωάννου πόθεν ἦν: εὅ οὐρανου, ἢ 
/ Ν / Αα. ” [ή 

εξ ἀνθρωπων ; οἱ δὲ διελογίζοντο ὁπαρ' ͵ εαυτοις» λε- 
ε 3 ./ 3 2 νψ' 2 ω ςἙἹ -ν- 8 6 ο μὁ 

γοντες' εαν εἰπωεν' εξ ουρανου’ ερει Ίμιν᾿ διωτί ! οὖν 
ε) 3 / 9 ” 3 Ν κ ”/ κ 44 9 / 

96 οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ » ᾿Γὰν δε εἴπωμεν' ἐξ ἀνθρωπων' 
΄ Ν 2/ / 9 ο οάρο // Ν 3 ’ 

Φοθούμεθα σον οχλο)᾽ παντες γαρ 5 εχουσι τον (ώαν- 
/ ὶ ωὰ ο ιο 

ο7νην "ὡς προφήτη. Καὶ ἀποκριθέντες ὶτῷ Ἰησοῦ. εἰ- 
3” ”/ 1/ .] ” Ν 2 / » 3 Ν Ά 

σον ους οἱἰδαμιεν. ἐῴη αυτοίς χαί αυτος οὐδε εγω λεω 
φ γα ” / ἐἅ ην -” -- ι τν δὲ «  .. ὸ 

ος 0 εν ποιές ε ουσιος σαυσο ποίω. / 2 υμν ϱ- 

(«)ΞΜι.τ. Υμ]ρ. νοτοη. «ΟΥΡ. 1.9. ο εἶαγ. καὶ. Ἀγτ. 8γτ. ρ. ίσα, (4) -- 
Εοται, 1. 9. ἔου. οοἳῦ. Ηϊετ. (Υ)Ξ τὸ Β0. Μί. ο. Οἱ, (6) τν Β1.. 19. 
Ὦ. ἐὰν ΟΚ. 181. αἰ. δ. Με. Υ. αἲ.Ἱ. ο 38. 61. 101. Μι.ςο, Εὰ, οὖν. (85 
1, Οἶεπι. Ουἵς. (2) ἐλθόντος αὐτοῦ.  Ἠ1.. αἰ. 15. Μι. ᾱ. αἱ]. 4. Ρά, Ἀγυ, 

Β60 (8ί. β.) 1. 1. 19. 69. 194. αρ. ἍὨῬεἨς. Ν. Οορί. Υυ]ρ. πι», εαΠί. ο0Γ)Ώ. 

Ῥ]τε]μ. ΟµΙ5. Ὀἱ5, (α)ΞΞ Εν. 44. Τι. 2. νετοη. νετο, Ορ. (5) εἶχον. 1. 

έοκο. επΏί. σδυπι. 1. οοτὺ. 9.) 6ηπαοΥ. 8.2. Ἐά. Ῥγτ. ευ». Ρρ. Υυ]ρ. οἶαυ. 
(1) ἕνα λόγον. Ὦ ΤἘ. αἱ. 8. Μι. ο. α-  γετο. «οἳῦ. Ὀγὶα. {ογ. «ο1ῃ. Ρον. 9, 
Οι. (ς) - ΡΕ” οιπί, εοἱϱ. εἰ.  Όνιι (19569. (05990, 8ΥΥ, δακ, 

του. 1, 11 ἷ 



98 

κε [ ὤνέρωπος 

ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

κ εἰγε σέκνα δύο καὶ προσελθὼν ᾧ 

6Α2, ΧΙ. 

ο μμ. ᾳ / ᾽ / ανν 
πρωτῷ; ειπε" τεπνΟΡ, υπο Ε} ση(»εβον ἐργάζου εντω οµ- 

- /) “/ 

πελώνί Ἱ--- Ψου. 

ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς, ἀπῆλθε" Ἡ.. 
μα ανω», ο’ ε / « δὺ 2 λ ιο 2 λ 

τω ἐτέφ, εΙπεν ὠσαουτως. ο 9ε ἀποκριθεὶς ειπεν Ρεγω 
, Εκ ό .». , 

πύριε' καὶ ους ἀπηλθε. 
/ .” / / ΜΑΜΑΤ. Ἴ - 

Φέληρια σου πατρος” λεγουσιν αὐτῷ" ὁ 4 πρώτος. λέ»- 
, Γν ο ο. η ΔΝ Ζ ε -. ο .- ι 

εί αὐτοῖς ο {ησους αμῆν λέγω ὑμῃ, ὅτι οἱ τελώναι κονὶ 
ς ά τ / λε] ον 5 νΝ ἳ . .. 

ο πορναι "προς γουσι υνρ ας είς σὴν -(Δασιλείαν σου 

«εοὺ. ᾿Ηλύε γὰρ "πρὸς ὑμᾶς' ἰωώννης ἵἐν ὁδῷ ὃι- 99 
νο / / Νωώ 2 / | ων Να ον 
πομιοσυνῆς, καί ουχ ἐπιστευσωτε οαυτῷ' οἱ δὲ σελώναιε 

ον ς / [ ΕΝ, ὁ ον πο .) δὲ δό π ./ 

Ἅοσιοσε ποθνοι επισστευσαν ουτω μεις ε (οον)τες "ου 

(κ) σι. ΟΜ. 1. 19. 99. 194. 15Τ. 
ας 41. Μι. ς. Κ. ο. Ε. Ὀἱ8. (οίίαπι η 
αποὰ]α Ιεοίίοπϱ) 13 ση αἱ.4. Τά. 

στ, α{γ. Ῥοτος. Ατπι, Ρ]αν. εᾱ. Υυ]ς. 

Ἡ. (οχς. Ε0Γ. θεγιπ. 9. οαηί, Πατ] ) 
Ουῖς. εεπιε]. ΟΥΡ, ΗΙαν. ΟΡ. πρ, 

) ΞΤΚΙ. 1. 19. 98. 106. 114. 194. 
Ἐν. 18. αἰ. 11, Μι. ο. Ρἱ5. Ε. ο. Γ. 

Ὦγγ. μέτ, Ῥευς. Ρ. ΛΙΝ. Ἀψτ. ἨἱΕΓΟ5. 
1 (οχς. ἔοτ. «οἱὺ. δετπι, 1. 9. δα. 
Μι.) Οµἶς. ἵη ἑοχία (ΦεπιεΙ Παῦεῖ) 
ΟΝ1ή9. δίίαπη ἵω Μτ.6 οοᾶᾱ. (πι) ἐγὼ 
(:. ὑπώγω) κύριε, καὶ οὔκ ὠπηλθεν. Β. 

19. 69. 194. Μί. ο. Οορί. Αἴπιι Ά;. 
Ρ. Ευρ. 3γν. Πἱογος. έο]οέ. Οοἆᾱ. 1αί. 

αρ. οί. (Οπιπος εοάᾱ. Ῥ]απο]. εί 
παμαί. ἃο Ῥαίτος Ἰ8έ. «εοπδοπαΏηί Τ6- 

εερία, που ποια Ῥταςρ. αἆ Ι. 1. 

αποπίίοποπι Εαοιί Ιοοίῖοπίς νατίαν. 

«Οοπροπαέ οίίαια Οµίρ. ἀἱψ.) Τράος. 

Ὥαημμαςο, Ῥδειάο ΑίἨ. Βε[ιο] αρ. 0οΓ- 

ἀσγῖπη. (η). --- εἰς σὺν ἄμπελῶνα. 
Ὦ). Τι. (οχο. Ρεῖτ. [ου, δειπι. 1. 2.) 
Οτῖς, 5οιπε]. Ἱέομι Αγιά. ΒΥΓ. Ἠϊθτος. 
(ο) ΡΕΗΣΗΓ.. 19. 11. 40. 61. 64. 69. 
πτ, 108. 114. 116. 194. 121. 151. 995. 

«Ἐν. 6. 56. αἲ. 41, Μέιν ο, Ε.Κ. ῥᾳ 5, 

9 νο δευτέρῳ. 

«(9528. 

«ἀεπίεν Ίισε, γαπῖ. Βεᾶ υἱάεπίεδ, πες 

Χ. 7. 10. ἴέοπη α. ἵπ ΠΙΥΡ. αΠί6 βε]ο- 

1η. Βγγ. Ῥοτες. 8ΥΥ. Ρ. Αππιι ἆδ1. 
γι]σ. Ἡ. Οτίς, εαπιο]. Ῥεειάο ΛΑί. 
ΟΥτ. Ώαπιαξο. {(Ρ) οὗ θέλω" ὕσσερον 
δὲ αεταμεληθεὶε, ἄπήηλθεν. Ἠάσιι ααῖ 
ποία πι. [ ἐγὼ, κύριε] ὑπάγω, κύριε. 

19. 61. 69. 194. Ατπι εο, Ὠοπιίΐπεν 

γυ]ς. Τ{. ἐγὼ κύριε ὑπώγω. ὮὉ. 8]αν., 
ΑΤΥ, οαΠέ. ἀπέρχωμαι. ΟΝΕΥΝ. ναὶ κύ- 
θιε. α]. αρ. ἨΜεσμε!ι. (α) ὕστερος. Β. 
ἔσχατος. Ἠάεπι οπῖ πυέα πι. (εχεθρίο 

Ἐτρ.) οί ργερίοτεα Ὁ. ασ, Υ αἱ. πι». 
ἰο]οί. Ίαν] Τί. (οχο.. Ρεῖχ. οοἳῦ. 

6οσιῃ. ὁ. Μπι. σαέ.) Ηἱρρο]. Ρεειιάο 
ΑίΠ, Ώαπιαςς, (οάά. αρ. Ηϊοτ. (ᾳἶ- 
Ῥι5 απίοπι Ἠίον, ορροπῖέ νότα οκ- 
επαρ]ατία) Ἠϊίαν. Λας. σαν. πι. 
(ϱ) ῥτγασεάεπί, Νας. οαπί. νετοῃ. 

εοτΏ. 1. 2. Ίνει. Ηϊ]ανγ. Ζεπο. Εαι- 
εέίη. (9) Ξ τπτ. Μί.α. Άππι. Ῥο5ίέ 
ἰωώννης Ἱαῦοπέ, Οἵ,. 101. Μι. ο. «οἱ ϱ. 

Οτὶσ. Οµ115. εἰίῖαπι ἵπ Μι. 6 οοἁά. 

(4)5Ξ508Ρ. σασέ, (οοἳ, υἱ- 

Ῥαπί. οπείετὶ Ἰα1π1.) οὐδὲ. Β. 1, 19. 
«60,61. 69. 124. 151. Μι. ο. Ἀντ. πί5. 

θορί, γως. Εί, Παν, ΟΡ. ἱπερ. 

ὋὍὉ δὲ ἀποκριθεὶς είπεν" 3 οὐ Φέλω" 99 

Κα) προσελθὼν 20 

Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὺ 51 

, 



ον 

« Ν λ ει κ δέ. 

'Φὸδ στους ορπους ῦ αὐτου. 

6ΔΡ. ΧΧΙ. 

Θ4 μετεμελήθητε ὕστερον, του πιστεῦσαι 

ΚΑΤΑ ΜΔΑΤΘΑΙΟΝ. 99 

. αὐτῷ ο] "Λλὰ 

λην παραξολὴν ἀκούσατε' [ανθρωπος Υ Ἡ ἤν οἴκοδεσ- 
αλλά σ 3. / 
σοτήςν ' οστις 

3 / 3 ως Ν λΔ 5 

εφύυτευσεν αμιπελωνα» καὶ Φραγ[υον αυ- 
ι ” / Ν ”/ α 2 η -// Ἆ λ . 

πι σῳ περιεθηκε, χα ὤρυξεν εν αυτω λΊνον, καΐ «πο- 
/ ΄ ΔΝ ο.) 2 λ ο” Α ΔΕ 4 

δόμησε πυθγΟΥΝ ται ἐζεδοτο ο υσον Υ5εὠθγοίς και απε- 

94 δήµησεν. 
ϱ/ ΗΤΑΝ « ια -- ” ο) 
Οσε δὲ Ἰγγισεν ο καίρος των Καρπων, απε- 

ἃ ΄ . Ν Ν κ' ο” 

στειλε τους δούλους αὐτοῦ προς ν Λό, ο ολὰ λαξεῖν 

.ώ 3 δέ ξἷ νν Χ 

δούλους αυτου» ον (εν 

96 δὲ ἐλιβοξόλησαν., 
/ - 4 : 

πλείονος των πρωτω) 

Καὶ λοξ νότες οἱ κά, τοὺς 

εξὸ ον δὲ ἃ εθειρων, ὃν δὲ 4 ἀπέκτειναν, ὃν 
/ / ./ / 

Πάλιν ἀπέστειλεν ὤλλους δούλους, 
λ. / 3 ο” 9 .. 

χαὶ ἐποίήσον αυτοίς ὠσαύτως. 
[ιό Ἶ κ. / Ν .) δι. Εὔ . Ν ϱ -. 

ιτ Ύστερον δὲ ἀπεστειλε ὄπρος αυτους σον υἱον αυτού, 

96 λέγων" 
η / λ ϱὶ ο’ 2 « ος 

ἰδόντες τὸν υἱὸν, εἰπον ἐν εαυτοῖς 

6 . / κ 2 

εγτρωπησοτωαί σον υιον κου. Οἱ δὲ γεωργοὶ 
ο 4 3 ο 

ουτὸος εστιν ο Άληβο- 
/ -” /’ ΝοΝ Ν / 

νοµνος. δεῦτε, ἀπολτείνωμεν αὐτον, καὶ 5 9ο κατάσγω- 

90 εν 
ι φ/ ” : ολ ο κ 3, εω // 

403 εξεδωλον εξω του ἀμπελώνος, χαὶ ἀπεκτεμαν. 

λ / , ρω 

σην Άληρονορ/αν αυτου. 
Ν ύ ΔΝ 

Καὶ λαξόντες αὐτο», 

Ὅτσον 
να Ἡ ο ; 5 ω / / ω 
ουν ἐλθη 0 Άνθιος σου α(Ωπελωνος, σι ποιήσει τοις 7 εώθ” 

ή Τ ἁςς 8 ΟΟ σχώμεν. 

(α) εἰς αὐτὸν 13. ἓν αὐτῷ. Οτὶς. ΡΕ. 

(5) Ξ ΒΟΣΡΕΊΙΙΒ. Ἱ. 99. Τὸ. 114. 
19τ. 1429 ο29. αἱ. 18. εἰ Βατυςγ. 2. 
Μι, Υ. (8εἆ Ἱαῦοεί ἵηπ πι, ἵῃ Ἰπάϊςε ]ο- 

οἱϊοπίς) α. ᾱ. τ. 9. 10. 113 6ορι. 9σ5, 
Ῥ. 81αν.3. (που αἰῑῖ.) γἱς. Τε, (οχο. 
Ὀτὶσ. οἶαγ.) Οτῖσ. Ὀἳε. ΤΙουρΏγ]. Ἱωι- 

οἵς, Ἠϊιατ, (Ἰαῦεπί Αιποῦ. Τ1εη.) 
(2) ὃς 61. Τὰ. Οτῖς. Ὀἱ5. (8) - 

Ὢθδ. Οµ1Υ9. ἵπ Μέ. 6 οοᾶἁ. ἑαυτῷ. δΊ. 

99, Ἑν. 26. αὐτῷ. 69. Με. Υ. πι. Χ. 

-οαπί. (0) Ξ- ΟµΥς. ἵπ Μί. ὄ οοἆ. 
βουπι. 9. αὐτῶν. Μι. 11. τοῦ ἀμπελῶ- 
3ου αὐτοῦ. Βντ. «οτΏ. 1. (ο) ἔδμραν. 
10. 61. αἰ. 98 Μι. Κ. π. ο. Ρ. σ. 
(4) ἐλιβοθόλουν, ὃν δὲ ἀπέχτειναν. Με. 

2, ΥΓ. Αλίλ, νεΓΟΠ. γετεν «οἱ Ὁ, «οἱ Ρ. οἰαΤ, «οτΏ, 2, «015. 

9, οἰαγ, Ίτοη. Ἰλιοϊε, Απποῦ. (ο) - 
25. ὅτι. Ἐν. 2τ. Υμ]ς. πι. οοτς. }. 

σοιπι. 1.32.5α{. Ο5ἱ6. εἰς αὐτοὺς 56. 58. 

αὐτοῖς. Ὦ. Ἐν. «0. 26. 44. Μι. Β. οαπέ. 
νετοῃ. νους. σο]ὺ. «ογΏ, 2. ο]αγ. ος 

1 οἳ Εξ. Αγποῦ. Απιοτ. (8) -Γέσως. 6 

ΥΓ. ΑΓΓ. Ῥοτε. ρ. Αγ. Υ αἱ δ. τας, ως 

ο {. ΒΙχ(π.νονοη. οο]ς, οο)ῦ. 2. εἶατ. 

Μπι, {οἱ. (Ἴτγε, ο(ἵαπῃ ἵπ ΝΤ. 3 ορ. 

Ίτεπ. Ατποῦ. ΟΡ. ἵπρ, (9) ΒΡΙΗ. 
1. ΟµἱΡ. ΟΥΓ. Λαδεαπιμ, σα. τη, 
ΠαδενιΗδ, «010, 32. Παδεδίπιως, Υ αἱς. 

'Οοἀᾱ. Παία. Ίτεπ. Τα οἳξ, ροεείάεα- 

Φις, οοἳὮ. 1. οδέἰπεδίπιι», ὉΡ. ἵπερ. 

(11) ἀπέκπεινων, καὶ ἐζέοαλαν ἔἕω ποῦ 

ἀμπελωνος. Ὁ. Βαχ. οπΏέ, ΥΕΓΟΠ. νετς, 
Μπι, πο Γι ουν, 

ΗΛ 3 



100 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  σβΡ. ΧΧΙ. ΧΧΙ1. 
”. ’ . / . ” // Ἆ 4. κε . 

γοις εχείνοις; | Άεγουσιν αὐτῷ Άαπκους χακῶς ἀπο- 41 
/ . Ν ν -- 2 / “1... 

λέσεί αυτους, Χαΐ σον ἀμπελώνα Κᾳὸ ἐκδώσεται αλ- 
υ ο, ΄ / . Ἆπκ ο 

λοις γεωργοῖς» οἱτῷες ἀποδώσουσω αὐτῷ τοὺς κορπους 
3 υὴ -»” ᾿ ”» / ! 3 Γη « ”” ι] / 

εν τοις κωιροίς αυτώ». Λεγει αὐτοῖς ὁ ἐησοὺς' οὐδέποσε 49 
δη ] 

ανεγνὠσε 
7 ” ”. // / ε] ) ον .ο 

ἐν ταῖς γραφαῖς" λίθον, ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ 
᾽ κ ο. α’ αν . ᾽ λ δη Ν 

οἱκοθομιουντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας" παρὰ 
ἡ / κ / ο, .. 4 3 π. ἅ 3 Ἶ Ἄι - 

κυρίου ἔγενετο αύτη, καὶ ὅστι «αυμαστή ἐν ὀφθαλμιοῖς 
- /“”/ λ ή / ε ϱ/ 3 / “4 

ν ἡμων 3 Ί Διὼ τουτο λέγω υ0ν. οτι [ἀρθήσεται οφ 49 
οδ -- / - ” Ν / / “ . 

ὑμῶν ἡ [βασιλεία τοῦ «εοῦ, καὶ δοθήσεται 3 Ἓθνει ποι- 
-” κἳ κν ο ο -”- πρ Ρ 118 Δ ο Ά Ν 

οὔνσι τους ΄παρπους Ὁ αὐτῆς. ] --Καὶο πεσων ἐπὶ τον 44. 
/ .. / 5 εἰ 2 αἩ. / 

λίθον τοῦτον, συνθλασθήσεται ἐῷ ὃν ὃ ἂν πέση, λικ- 
/ . ο ο 4 δ, « » Ν « 

µήσει αὐτόν. Καὶ ἀκούσαντες οἱ αρχιερεῖς καὶ οἱ φα- 45 
. ν κι ν΄ ω. 3 ϱ/ ν .» ” 

εισαῖοι τῶς ποραξολὼᾶς αὐτοῦ, ἔγνωσαν, ὁτι περι αὐτῶν 
/ - ΑΔ -” μον ” 3 / ' ) 

λέγει. Καὶ ζητοῦντες αὐτὸν χρωτησα!, ἐφοθήθησων 46 
λ ”/ ον δη τ ες ἄν / Αα ὃ 

σοὺς ὀχλους Ίεπειδη "θοώς προφήτην αυτον είχον.] 
αν ψ ν δν ” / ος 5 ω. ϱ2 

Και ἀπολριθεις 0.ΜΊσους, πὰλιω είπεν αυτοις "εν παρα- 1 
ών ϱ) / / / | εδ 1” ω 

ξολαῖς, λέγων" {| Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὖρα- 9. 
” . φ ω”. ϱ ΜΜ. ς αἷς . ες” ε 

νῶν ὠνύρωπῳ ᾖασιλεῖ, οστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐ- 
ρω / κ / / « υ / 

σοῦ. Καὶ ἀπέστειλε Ἡ τοὺς δούλους’ αὐτοῦ, Μαλέσαι ο 
ον / 3 ν νά ” ΔΝ ι) 2”/ ) 

τους χεκλήμενους εἰς τους γάμιους χαὶ ουκ ἤθελον ἐλ- 
ὰ / / . ; /. 

θετν. Πάλι ἀπέστειλεν ὤλλους ὀούλους, λέγων" είπατε 4 
.ω. / Ν ιὸ λ 3 Ας ας ἴδ. χ ς ΤΝ ”“ 

σοις εκληωενοις ιθοὺν το αρίστον κου " οὐ ητοίμασοα, 

΄ ᾿ ΄ τ Χ ι 

κ 02 ἐκδόσεται. Ον εἰς, : Ο ἠποίμακα. 

(9) - 069. (10) Οοἆᾱ. Ἐά. πι ία. ΟΥ. είῖαπι η Μ{,. θοοἆᾱ. «τ) 81. 

(οίῖΐααι 8ί. 9. εἰ Εἰςεν.) ἐκδώσιμ. Ἑν. 1. Οτῖς. εοχῖος. (9Ξ1Τ. 119. ἐν πα- 
5, Μι. 9. (1) Ξ Ίτεῃ. Οεὶρ. Οἱ (5ο- µραθολῇ. 50. Ῥορί εἶπιν ροπαπέ Β1,. 
τηοὶ Ἰαβεε) ΒἘρίρῃ. ΟἨήγ8. ἵη Μί.ὅ 1.69. 194. οαπί. Οτῖς. Τη αἰῖς α)ίτει 
οσὐᾱ. Ρἱ5. (αι) ὑμῶν. Ὦ 19.69. πνοουαβυ]α (γαπεροπιπίας, (8) Ξ51τ. 

14. α]. Τ. Μι. ΕΧΧ 7. δαν. 2.εί εἀ. ϱ08.Τ1Τ. 119. Ἐν. 20. Ξγγ. Ατπι ςογ). 
οαπί. (η) ντ, Ἠϊογο. (0) αὐτοῦ. Ὁ. ελ, ΟΠΗ. ἵπ Μι. ὅ ςοὐ. 

Μι. ο. Ουἰς.5οππο]. (2οἆ ἀποεοϊοςπέ (πα) δεγυνπι, Οοἀἆ. αρ. Ἠϊετ. (κ) Β 
τες.) (ϱ) Υς. 44-- Γ. 98. εαηί. νε- Ο«ΡΙ,. 1. 38. ἠτοίμασα, ὃἹ. 61. 50. 

ΓΟΠ. νετο. «ΟΥΡ. 1.92. Οτἶσ. (α) ἐπὶὸ Μι. οι . Π. 4. Τ. ϱ.γ. αχ 3 Επίλγπη. 
ΡΙ,. 1. ΟµΡ. ἵετ, ὅτι Εν. 9. ]ῑμ9. 



6ΑΡ.ΧΧΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 101 
5 .ὁ ν Ν Ν .// ’ λ. / 

-: οἱ σαυροί µου καὶ τὰ Υσιτιστὰ τεθυµενα, καὶ πάντα 
4 Μ 

ὅ ἔτοιμω' δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Ό δὲ ἀμελήσαντεο 
ι 9 ] Ν κν ΄ 4 

ἀπῆλθω, 2ὁ' μὲν εἰς τὸν ἴδιον ὠγρον, ὸ δὲ 3 οο εἰς 
ο) 2 / ε ” ς Ν λ / λ 

6σην εµπορίαν αὑτου. Οἱ δὲ λοιποὶ κρασήσαντες τοὺς 
4 ”. / 

7 δούλους αὐτοῦ, ὕερισων καὶ ἀπέπτειμαν. δα» Ακούσας 
Ν Ν / κ) 

δε ὁ (βασιλευς ο -ᾖ- ἐκεῖνος," ὠργίσθη" καὶ πέμρψοις ἀσὰ 
/ // 5 ο αι κ “ λ ” . ΄ 

στρατεύματα αὐτοῦ, ᾿ἀπώλεσε τους φονεῖς επείνους» 
ωά / Γη / 

8 κωὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησε. Τότε λέγει σοῖς δούλοις 
ον ” ς κ . / 6 / 3 ο Δ / 3 

αὐτοῦ. ὁ μὲν γάμος ἔτοιμός ἐστι, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ 

9 ἦσαν ὄξιοι. Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ σὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν» 
λο ΕΑ// ο / » Ν / Δ 

10 χαΐ οσους αν ευρητε, Χαλεσατε εἰς τους γᾶμους. Και 
ο) / Γη 3 γα 2 ο Δ 

ἐζελθόντες οἱ δοῦλοι 5 ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς, συνήγαγον 
“ ιο / 2 

πόνσας, ὅσους εὕρον, φονηρούςτε καὶ ἀγαβούς' καὶ ἐπλή- 
” Ν ΔΝ 

11 σθη ὁ Ἀ γάμος ἀνακείμένω. Ἐσελθὼν δὲ ὁ βασιλευς. 
/ ν) . / ΙὈὰ ὴν ι] .. 2 3 

εώσωσθαι τοὺς ἀνακειμένους, εἰδεν εκεῖ ἀὤνύρωπον οὐκ 
/ / / ” . ” 

12 ένδεδυμωένον ένδυμα γάμου" Καὶ λέγει αὐτῷ. ; εσαῖρε 
.” 3ο ο” μα), ”/ / 9 αι ώ 

πῶς εἰσῆλθες ὧδε, μὴ ἔγων ἔνδυμα γώµου: ὁ δὲ ἐφι- 

ὃν ν Ρ 
ἔσὶ. Ο ὁ δὲ βασιλεὺς. ΟΥ) καὶ ἀκούσας ὃ βασιλεὺς. 

(1) σιτενσὰ. 68, 58. 6]. Ο5ἱς. βεπε]. 
(2) ὃς ΒΟΙ.. 1. 194. αἱ. 2. Μι.ο, Τά. 
Ονὶᾳρ. Ρἱ5. οἱ, εἰ Ρορίεᾶ αὐτῶν. Ὦ. 
σαµ{ί. γεΓοῃ. «ο)Ρ. οοτΏ. 9. οἶαγ. ἴτεῃ. 

Ἰαοίξ. (4) ΒΟΡ. 18. 898. 69. 1953 
10Τ. Οτἱς. Ὀἱ9. ΟΙΓΥΕ. ἵπ Μι. 4 οοἀᾱ, 
(0) ὁ δὲ βασιλεὺς ΒΗ.. 1. 118. Οορί. 
Ἱ καὶ ἀἁκούσας ὁ βασιλεὺς ΟΕ(αΜΡ. 11, 

61. Το. 106. 114. 115. 116. 191. 191, 
151. 161. 9ἱ8 (οπι αἱ. 9.) 996. Ἐν. 
9. ὅ. 6. 18. 836. αἱ. ὅτ. Μι. ΒΗΥ. αἰ, 
18. Εά. 8ὺΓ. ρ. δίαν. Ὀσίακ, Ώαπιαξς, 
| ὁ δὲ βασιλεὺς ὠκεύσας. 13. 69, 194. 

Βαἡϊά. Ανα Υ υἱς. οο{ῦ. {. {ος, οἱαγ. 

δετῃι. 1.2.Ραί. ΟΠΓΥς. ἵη Μέ. ὅ οοἆᾱ, 
Ίτθη. ἔκεῖνος ὁ βασιλεὺς ὤκούσας. Ὦ, 

σαπί. νετοἩ, ]μοἳξ, Ἱέοπα (αἀάῑίο αιι- 

{επι) νετςο. «018. οοτΏ, 9, (ο) -- 

ΟΕΕΕΜΒΕ, (ῑίεπι Ὦ ει 9ί,τ.) 1Τ. 61, 

106. 114. 115, 116. 121. 149. 151. 
161. 189. 198. 9ἱ8 (ου ὃ, εί αἱ. 8.) 

295. Ἐν. ὅ. 6. 18. 96. α], 41. Μι. Β 
ΗΥ. ο]. 15. Ἐά. 8υτ. Ρ. οπΠέ, νετοη, 

νετς, Ὀεὶχ. οο1ῦ. εογῦ. 2. Ώαπαςς, 

ΤΠΕΟΡΙΙΥΙ. Ἰωποίξ, (4) σὸ εράσευµα. 

Ῥ. 1. 118. Με. ο. Οορί. 11, (εχο. σ6Υπ). 
1. 9. ἴοτ. σαί.) Οτἰρ. {εγ. (6επιε] ιέ 
ες.) τὰ φρατόπεδα. 60, (6) ὄνεῖλε, 

1. 118. αἰμς. Οτὶς. Ρἱ9. οοοἱάζέ, οπΠί. 

(8) ἐὰν 0, 1. αἱ. 20. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 
8. Εά. Ουἱς. ειπε]. (Β) Ξ ΆἉτηιν 
ΟΠΓγΕ. ἵπ Μί, ὅ οοἆᾶ. οὐσᾶ. Ὁ. 49, 

γω]ᾳ. Τί. εχο. Ὀγίχ. Ίτευ. (1) νυµ- 
Φὼν. ΒΙ.. οἶκος. 145. |. Οµἶς. αἱ γες, 
“ᾱ)ΞΟςὶς. η εεμο]ο οοά., 41. εί Μί, 

α. ᾱ. ε. ποίαίσ, το ἑσαῖρ ἱερὶ ἵπ 
πορηυ]]]ς (εεςο ποη 1π οπημΙθιι9) οχ» 
εμερἰαγῖθυ», 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

"Ἔόσε εἶπεν Κὸ βασιλεὺς" 

σοαυτες αὐτοῦ πδας καὶ χεῖρας.Ξ- ὤρατε αὐτὸν καὶ : 

103 

μώθη. 

σΑ Ῥ., ΧΧΙΙ. 

σοῖς διακόνοις } δή: ιο 
͵ 

. 
9 

5 ο) 5ο Ν / ν ο ΑΜ) ε κ“. 
ἐκοάλετε εἰς τὸ σκότος το ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυ- 

θμὸς καὶ ὁ (ρυγμὸς τῶν ὀδόντων. υπ Πολλοὶ γάρ εἶσι 14 
δι ον / 

Ἀλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐπλεκτοί. ] | νΦνβ’ 
/ / 6 : ” νο / 

Τόσε πορευύεντες [οὗ Φαρισωῖοι, συμιθούλιον Ἀέλω- 16 
(ο. ο /”/ .. Αλ ͵ ωα . / η. 

6ον΄ Ὁ, Ῥοπως. αὐτὸν παγιδεύσωσω ἐν λόγῳ. Καὶ ἀπο- ]6 
κο 5 » Ν Ν φ.. Ν ” ε 

στελλουσι αυτῳω τους μμαθητὼς αυτων Ἱ Μετ των Ίβω- 
ο νψ. /{/ / τάς 

διωνῶν, Σλεγοντες' διδάσκαλε, οἴδαμιεν, ὅτι ἀληθὶς 

εἰ, καὶ σὴν ὅδον τοῦ «εοῦ ἓν ἀληθείῳ διδώσκεις, καὶ 
5 ) κό / » . ) ὁ5 / 
οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός' οὐ γὰρ (ὄλεπεις εἰς πρὀσωπον 

8 ὠνθρώπων.. 
ρω ο / )] ”/ 

δοῦναι κζνσον καίσαρι οὐ : 

νηρίων αὐτῶν; εἰπε" σί με πα άζμὺ ὑποκζνμη 

9 Ἡν α ”. // ή, ” 2/. α 

ἕ Ἔμπε οὖν ἡμῶω, τέ σοι δοκεῖ, έξεστι |7 

Τνους δὲ ο ησοὺς τὴν πο- 18 ο. 
Εσι- 19 

δειξωτέ µιοέ τὸ νόμισµιω τοῦ κήνσου. οἱ δὲ νά 
αὐτῷ δηνώριον. 

σή, καὶ ἡ ἐπιγραφή ; 

Καὶ λέγει αὐτοῖς Ἡ" φίνος ἡ εἰκὼν αὐ- 90 
Φ “ ει] ” 6 / 

“Λεγουσω αυτῷ' χαἰσαρος. τότε ο 

(19) Ξ Ατπι.ςοτὸ. 1. 0Η15. ἵπ Μι. ὅ 
σοἀᾱ, | Ληίο εἶπεν ροπυπί Ρ1,. 12. 
65. 194. (1) ἄρατε αὐτὸν ποδῶν καὶ 

Χειρῶν καὶ βάλετε αὐτὸν. (οπηῖ5εο δή- 

σαντες.) Ὦ. εππέ. νετο. Υοτοῃ. ο]! 
εοτῦ. 9. οἶατ, Ίνεπ. Ἠ]ίαγ. 5επιο]. 

1ιοἵξ, Ὀοπαέ. ἵπ οο]]αί, οατίμας. 

4 ο[[ε αι ἴὲσαίῖς ρεάϊδις εἰ πιαπῖῦιις 

ε{ πιϊέέέα επι, οοτυ. 1. Απιυτορίαςί. 

Ἠ]ουν, Ψἱείοτ. (ππ. | ξ ἄρατε αὐτὸν, 

καὶ. Β1,. Ἱς 19. 69. 1943 Ε. Βντ. 
Αντ. Ῥεὴς, νν. Ἐθι. Οορί. Βαβίά, 

Ἁτπ. γιΐσ. 6ογι!. 1. 3- Μια. {ου, 
Ο5ἰἱς. εερεῖος. Ο1γ5. ἵπ Μί. ὅ οοἆᾱ. 
Ἠ]αγ, 6οππο]. ΟΡ. πρ. Άυς. Πάεπα 
{ογο ροδί ἐκδάλεσε πἀἁππί αὐτὸν. | ἐκ- 

Εώλεσε] ἐμθάλεστε β. ἰμβάλλετε. 59. 108. 
190. Ἐν. 6. αἱ. 4. Μι. Ἡ. αἱ. Ἰ. βά- 
λέτε ἩΠ. 19. 14. 191. αἱ. 15. Μι. Ρ. 
ἐν αν 1, ΖΧ Χ | αὐτοῦ χεῖρως χαὶ πόδας 

Ίος οτά. Μ. Τ2. 106.121. 151. 101. 

935, αἱ. 18. Μι. ᾱ. Ἱ. πι. ϱ. αἲ. Ἰ. Βὰ. 
ΘΥΓ. αίσ. Αγγ. Ῥογες. Ίλὴι. Οορί. ὃα- 

Μίά. β]αν. Υψ. οοάᾱ. Παἶε. Απάτ. 
ες. αὐτὸν ποδῶν καὶ χειρῷ». ΟτὶΡ. {60. 
(αι) Ὑς. Ι14.--38. (π) ἐποίησαν. 106. 
Ἐν. 4. δ. «οτΏ. 1. εοἵῦ. εἶατ. Ἠί]αν, 
(ο) -ἰ- κατὰ σοῦ ἰησοῦ.β, κατ᾽ αὐτοῦ Ὁ, 

πι, Μ. 1. 61. αλ. Ἐναυσε[ριατία, 
Οορι. Άπια, βίαγ. 2. ΟτἱΡ. 1ῃ (οχία εί 

η εοπαπιθη{αΡ. (ϱ) πῶς Ὁ. εαΠέ. 
υΕῖχν (ᾳ) Ξ 14. Παυεί Ο5ἱς. ἀϊν, 
(5) λέγονσας, Ἱ,. 91. (8) ἀνθρώπου. Ἱ. 
ο. 118. 151. Ἐν. 96. Μί. 1. π. τ. 7, 
11. ἔογ, Οτῖς. ΟΠ», (658Ό. οαπί. 
νογο. νοΓΟΠ. «ΓΡ. 1. 9, (4) -- ὃ 
ἱησοῦς Ὦ1,. 18. 69. 151. Ἀντ. Ῥουςο, 
Αγγ. Οορί, Ἐλ. Άπια. Ύ αἱς., 1. εοσρν 
υπίκ.) ΟΡ. Ππιρ. βεπιο]. 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 
/ 3 ο” . π, ο” ιν / 

λέγει αὐτοῖς' ἀπύόδοτε οὖν τὰ Ἀοέσαρος 

105 
/ λ 

ποσα χα 

« ν -” ” ” -- κ. α 4 3 / 9 δή 

90 τὼ τοῦ »εου τῷ «εῷ' Καὶ ἀκούσαντες εθαύριασαν' καὶ. 

ἀφέντες αὐτὸν ἀπζλόον.] 

ἜΓνε ἐκείνη τῇ ἡμέεο βεσῖλλας αὐτῷ Χ σαδδουκαῖοι, 
/“/ 

οἱ λέγονσες, μὴ εἶναι ἀνάστασι' καὶ ππερτησων 

91, αὐτον, ΛΔέγουτες' διδάσκαλε, μμωσῆς εἶπεν ἐών τις ἆπο- 
/ ὰ. / 2 / τα λ , 

θάνη μη εχων τέκνα Ξ8 εσιγαμ.θρεύσει ὁ ἄδελφος αὐ- 
ή λ ” ᾿ ον» // 

σου την γυναῖκα αὐτου, 
νι / / , 

καὶ ἀναστήσει σπέρμα τὼ 

96 ἀδελφῷ αὐτοῦ. σαν δὲ πορ ἡρμιν επτὰ ἀδελφοί: καὶ 
« . Ῥ ’ “4 β Β Ν 2} ζάν) 

οπβωτος», γαμήσας» ετελευτσε) καί κ εχων σπεβρᾶν 
.. 3 Γι. Δ . 6 ι ” )) λ ο” ς -”. 

90 οφηκε την γυναίκα αυτου τῷ αὐελφῳ αυτου. 
6 4 . ας / 6 ρ ε / 

ϱ7 Λοιέ ο δεύτερος, χο 0 τβέτος» εώς των επτῶν 
δὲ / ανα... Ν.Ε / 

99 ὂε πάντων ἀπεθανε καὶ ἡ γυνή. 
’ -” ε Νο) 

τος των επτα εσται 

᾽ ΔΝ Ν ιά ο” ασ’ , -” /“/ 

99 Αποχριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν "αὐτοῖς' 

ἥ Ομοίως 

Ὕστερον 
ι ” ”. 3 / 

Ἐν τη οὖν ἀναστᾶσει, 
ο / 4 Ν ”/ ᾿ ας ἆ . 

γυνή: πάντες γαρ εσχον αυτην". 

πλονᾶσύε, μὴ 

90 εἶδότες τὼς γβαφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν ἕ τοῦ εοὺ. Ἐν 
ΜΑΚ ως. / / -- »/ ρ » / 

γαρ τῇ αναστασει ουτε ουσ ουτε 5 ἐκγαμίζου- 

ται, ἀλλ ὡς ὤγγελοι 
ως ”// 

ἃ. σου «}εοῦ 
3 ν] ” 

ἐν ουρανῷ εἰσι. 
ΔΝ Ν ” ι] / ” ο ) »/ Ἀ:. ες 

ο] Περι δὲ τής αναστωσεως των νεκρων ου ανεγνωτε το ρή- 

δ ο) γαμίζονται.. 

(8) -- οἱ 13. 69.116.104. Ἅᾖ()- 
ΒΡ6. 1. 106. 116.119. 151. 181. Εν. 
18. 90. αἱ. 19. Μι. ο. ἆ. 6. Ε. πι. 10. 

8].4. 8ΥΥ, σαπέ. Ο5ἱΡ. δἱ5. ΤΠδοργ]. 
(2) -Γ ἵνα Ὀ. νΝυ]ς. Τέ. (ρο»έ εἶπεν αἲ - 

4ἷί 61.) -|- καὶ. 19. 69. (α) μέ πι- 
δα [γαἰνὶ δµο, οππῖ. | Ξ- σὸν γυναῖνα 

αὐτοῦ. Ὦ. 89. σῇῃ γυναικὶ αὐτοῦ. 19. 

(») γήµας ΕΙ. 1. 194. 151. αἱ. 8. 
Μι. ο. Οµῖς. (9) -- ἡ, 1. Μί.α. Εὰ. 
Άτπι. (4) -- γυναῖκα. . 98. 899. Μι. 
ς.6, 8ΥΓ. ρ. ΛΡίΠ. Απ Ἅ(6)Ξ 8. 
ΕΙ. αἱ. Ἱ. Μι. Υ. ἆ. ο. τα. ΙΤ. Ῥο5ί 
ὃὶ ροπίέ Ασγπη. (8) αὐτῶν. ΒΡίρα. 
Ῥμ]ακα.  Ἅᾖ{(5) γαµίζοναι. Ὦδ1., Ἱ. 

35. 118. α]ας. Μι. 9.13 23 Ἐά. ΟἼεπι. 
Οµ1ρ. Ρε. ΑΙΝ. Πεάοτ, ΤΠουδοτεί. Ἱ 
γαμµίσκονται, 194. 151. Ὁτίρ. Ὀ9. (56- 
ππε] υἱ τες.) ΟἨΓγς, Ἱπ Μέ. ϐ οοἀὰ. 

ἐγγαμίζονσαι 9. ἐγγαμίσπονται. 13.69. 
Ἐν. 29. πιδεπίητ, Ὑι]ς. Οοἆᾱ. Τέ1]ο.. 

ΡῬαἱνγ. ]αί. α7ογες ἆμοεπί, Οοἆ. Τία]α». 

Ῥα:0, Ἰαί. ΄ (Ἠ) Ξ ΒΡΕ. 1. Αὐπῃ. δα- 

Ἠἱά. «απί. νετο. νοΓρη. Ὀγίχ. οοἱϱ. 

σοτΡ. 9. εἶαν., Πατ] Οτὶσ, ααἰπαιῖορ. 
ΑπΏῦγ. Ας. [ 9εοὺ 1. 19. 69. Τ6. 194. 
191. 149.101, Ἐν. 91. 96. 27. 89. μἱ8, 
36. Μη. ᾱ, α, Ε, οἱ. ᾳ. η) Αν {η Μι, 
: ερἀ8, 



101. ΡΤΥΑΓΙΤΕΛΔΙΟΝ 

θὲν 1 ὑμῖν". ὑπὸ τοῦ 9εοῦ, λάγονσος" 

κ, καὶ ὁ 3εὸς { σα» καὶ ὁ γεὸς ἰακώς : 

ΑΡ. Χσ. 

Ἐγώ εἰμι ὁ 9εὸς 9 

οὐκ. 

ἔστι Κό οεὸς' 1 εὸς νεκρὠν, ἀλλά, ζώντων. Καὶ ἀἁκού- 98 
ὁ, ο λο / 3 Ν -” -” ι) ι 

σωντες 9ἱ οχλοι εζεπλησσοντο επι τή διδαχή αυτου. 
Ν ” / / ΔΝ ; 

Ο/ δὲ φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς σαὺ- 94. 
ὃ / / ή Ώ Αλ Ν ὁ κ ή ν ΄ 
ὀυκαίους, συνήγύησαν "' επἰ τὸ αυτὸ. ] Καὶ επηρώ- οῦ 

ο 3 .» κ ξ αι 4 α. 

Ζήσεν εἰς ἐξ αὐτῶν [η νομικός». πειράζων αὐτον, καὶ 
/ κ.α ) μμ Ν ’ μκο πι ; 

λέγων Διδάσκαλε, ποίο εντολή ρω εν τῳ νόµωῳ; 56 
ε Ν 5 ” // : 

Ο δὲ Ρ Ἰησοῦς αφ αὐτῳ' αν λρώφω, κύριον σὸν «εόν 97 
» 6 

σου ενολη ΞΞ σῇ΄ λνλφὰρ σου, καὶ ἐν ολη 3 --σῃ ο Ἅνυ- 
ΜΗΝ μας ο / ο 2 Δ 

χΆ σου, χαι εν ολη. ς διανοία σου”. Αυτη εστι 58 
) λ / “2 η / ΝΑ ε / 4/ 

δ ϱνὸ πρωτη Λαΐ μεγαλη εντολή. ΄Άεντερα δὲ ομοίου 99 
Ζ΄ . η) , ῴ Ν / αλ ἂν / “’ 
Ώδαυση" ὠγαπήσεις τον πλησίον σου ως “"οοσεαυτον. 

2 ει ΄ ρω υ / ην ἀἈ 

Ὦν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς Ῥολος ὁ νομος "οσο και 10 
« / / /“/ 

οἱ προφηται Άρεμαντα. 

.” 

4 ειπεν. 

ο όν, 

(9) ΞΤ1. 106. 116. 1949 Μί. 1. πῃ, Ἡ. 

α. αχ. 23 βεΠο]ία ναί. αρ. ΜΗ. 915. ρ. 
Ίτεῃ, ΟΥΡΓ. ἡμῖν. 11. 64. |. Ῥουί λέ- 

γονσος ροπῖί Τί. (εχο. {ογ. σετ. Ἱ. 9. 
τοῦ. 1. 9. σαι.) Πατ. {() Ξ 

38, 61. 57. Αγ. Ρ. Ῥεψεει 0ορί. Βα]ά. 
γυὶς. δαα. Π, Ένς. ΟΠΥΥ5. (ε(ἶαπι ἵη. 
Μι.4 οοἆᾱ. οί ἵη 93 Βογναί ίαπποη γ.) 
ὮΏαπιαδο. Ό]επι. Ἠοπι. Ίτεη. Τογί. 

Ἠτατ. Λας. (!) ΞΡΙ.1. 151 Μι. 

ο, Οµἶς. ίον. (016 Πναῦεέ,) (αι) ἐα᾽ 
αὐσὸν. Ὦ. 8]αν. 3. αἲ επι, ζ8Πέ. Υθ6- 
Τοπ. οο]ῦ. οογΡ. Ὁ, αἄυεγδις οήι, 

οἶαν. Ἠ]]αν, ἔπ αππν αά ει, ὨΓγὶχ. 

(η) -- 1.118. Ἐν. 99. Ατπιι (ο) -- 
1,. 99. 8ΥΓ. Οορί. Απ. γυ]ς, «08. ]. 

ξογ, σετπι. 2. ραί. (9)Ξ ΡΙ.. Όορι. 
Ῥοβέ αὐσῷ ροπὶί Ὦ, Υμἱς. Τε. κύριος 

36. (4) ΒΡΕΕαΚΙΜΕ. Ἐν. δ. 6. 
86. αἱ. 19. Μί.ΒΗ Υ. αἱ. 18. Τά, Ῥα- 
εἳ]. Τ/οσρΙιγ]. (ε)ΞΏΕΕα. 69.10. 

194, αἱ]. 16. Μι. ΒΗΠΥ. αἱ, 1, Εὰ, 

χΧ ε 
ΟΙ) ἡ µεγάλη καὶ πρώτη. ο) αὗτη. 

ο 
ΟΝΖ κρέµαται καὶ οἳ προφήσαι. 

Οἶεπι. (5)Ξ ΕΕ. αἲΠ. Μί. ΒΗΝ. αἱ. 
8. Ἐά. ΤΠεορΗγΙ. (8925 19. Τά. 
(1) --- καὶ ἓν ὅλῃ σῃ ἰσχύέ (σον) 19. 

68. 69. 194. Ἐν. 96. Άγτ. ΛΙΝ. (κ) ἁ 
(Ξ5 ή, Γ.) µεγάλη καὶ (-- ἡ. 1.) πρώ- 

σ. ΒΕ,. 1. 19. 09. 118. 194. Εν. 26. 
δνν, Ρους, ψ/. Οορί. 41811. Ασπι, Ταἱς. 
Τί, (οχο. οωπέ. εἰ Ὀεῖχ.) Ηῆατ. ΟΡ. 
πρ. “Απρ. Ι πεώτη.οΤ. (3) ἑμοίωρ. Β. 
(2) αὕσα. Βα. 19. 106. 108. 194: αἱ. 
94. νε] Ρ]αγες ουπα ΒατΏοτ. Τ. Μι, Β 
ΗΥ. αἱ. 19. Εά. Βα5. αὐτῆς. Μί. 6. γι. 
Οπή. Έας, σαύτη. Ὁ. 16. αἱ. ὅ. Οορί. 
γισ, Πέ, ΟΥρΡτ, ΠΙαγ. Ζεπο, Ότο. 

ΟΡ. πρ. ΛΙ. (α) 1.194. αρ. ΒἰτεΙ. 
191. 191. 101. 195. 294. 995, Ἐν. ὅ, 
36. π]. 95. Μέ, Υ.. ᾱ. ο. αἱ, 6. ()-- 
64. Ἀντ. Αγ. Ρ. Οορέ. Βαμίὰ. Ἠαμεί, 

Λιρ. ἀῑ. (ο) ΒΡΙ.. 8ν. Τις. Τε, 
Τετί. ΟΥΡΥ. Ῥαΐτ. αι. οπιΠς5 εχος, 

Ζεποπο. | Ξ ναὶ αἱ - προφήται» θΧε 
4. 



σΑΡ. ΧχΧΙΙ. ΧΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 105 
/ Ν ν» ΄ ιν) / 2 ἃ 9 

41 Ῥυνήηγμενων ὃς σὼν φαρισαιών; επηθωτήσεν αυτους ο 
3 ως /{ 

49 {Ἴσους» λεγων᾽ 
δα Α ” ο” η, ” ” / ͵ 

Τι υμω δοκεἳ περὶ του χβιστου; τίνος 
. / . / 2 ” ω ή / / 7 ” 

48 υἱὸς εστι; λεγουσι αὐτῷ του δαςοίδ. - Λέγει αὐτοῖςα" 
ο. .” Ν 5 ο ; Φον ω / π 

πώς οὖν δαθιὸ ἐν πνευκατι "κυριον αυτον Καλεί; λεγῶν 
.” 9 , -” / / 2 - 6/ 

44 Ἐ έπεν ο Ἀύριος τω Λυρίῳ νου᾽ χάθου εκ δεδιῶν κου, έως 

ἂν «ῶ τοὺς ἐγθρούς σου ! 
: « / / ης α 
Ο2 ὑποπόδιον τών ποδῶν σου. 

ιο Ν ο πρ. , -” εὰ 9 ο 5 

45 Β οὖν δα ξὶὸ Σμαλεῖ αὐτον Κύριον πὼς υἱος αυτου εστι; 
. - ο -” κ 

46 Καὶ οὐδεὶς Ἡ ἐδύνωτο” ὶ αὐτῷ ἀποκριθηνωι λόγον" οὐδὲ 
ή 2 | 3 ὃν Αν α- 8 / 2.5 5 . 9 

ἐτόλμησε σις ἆπ ἐελείνής της κ Ίμερος ἐπερωτησαι αν- 
Ν 4 

σον οὐκέτι. ] 

Ἱ.. Τότε [ὁ ἰήησοὺς ἐλάλησε τοῖς ὀχλοις καὶ τοῖς µαθη- 

9 ταῖς αὐτοῦ, λέγων ᾿Επὶ τῆς ' µωσέως καθέδρας. ἐκά- 

9 ἤισαν οἱ γραμρατεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 
ο ΤΏ 84, ΑΡ / Ὠ ε ω // 

όσα "οραν ειωσιν υώιν 

/ α 
Πάντα οὐν, 

ο ” /“”/ Ρ ” δν 

μη ρλἡ, ιά τήθεέτε Λαξ 

-- // Χ. Ν . Ἡ 3 ” Ν . ὃ , 

ποιειτε. παοτο δε σοα εϱ} αυτων 3 σποιειτε λεγουσε 

Χ ΔΝ 3 -” 

4 Υά6, καί ου ποίιουσ!. 

Ο) ὑποκάτω. 

(4) -ἰ- ὁ ἰησοῦς. Τ,. 1. 39. 151. αἰ. 9. 

Ο0ορε. ΑΠ. Άγπ. ορ. 1. Ὀγὶχ. 

Απιυς, (ο) -ἰ- ἁγίω. 61. Ἐν. 13. 
30. ντ, Πιεγος» ΟἨγοπίο. αἱρχ. 
(ῷ ΒΡ. (δι. β.) αΙ.. 69. 194. 14». 
198. Ἐν. ὅ. αἱ. 8. Μι. ο. 10. 9ΥΡ. 

οπΠέ, ΥΟΤΟΠ. εἶα5. 8Ις. ὑποπόδιον ὑπο- 
πάπω. ΥΓ. Ῥ. (5) -{- ἓν σνεύματι. 

Ῥ (δι; β.) Μ. 19. 11. 69. 114. 194. 
191. 158. ἵῃπ πι. 918 (οαπι Τ0. ττ. 

294. 990.) 9ΟΟΧΛΦΑΑΧΝ 900. αἱ. 18. 

είβατύεγ. 4. Μί.α. ἆ. ο. 4. Τ, Χ. 73 

έ: ροςέ αὐτὸν Μι. ο. Τά. Ατγ. ΟοΡέ, 
ΑΝΜ, Ρ. ππῃ ἃςί. ΒΙαν.(εχς. ε. εί 6.) 

ΒηΧ. Τί. (οχο. «οτΏ. 1.) ία]. ο. πιαγς, 
(1) ἠλύνατο 3 Χ αι, Μί. ϱ. Χὰἕ Ἡ αἱ. 
6. Εά. (1) ἀποκριθηναι αὐτῳ. ΡΕ, 

13. 69. 194. 101. αἱ. 11. Μι. ἆ. α. ς. 
Ρ. 5.5. Ὑπ]ς. ην. εΆΠέ. νους. ΥΕΤΟΠ.. 
65, φετπι. 1. 9. οἱ. Ἅ{() ὅρα. Ὁ. 
9 αἰι ὃ, Με, ᾳ. σἩ θίΙ 815, Ρ. 18, 

ο ο τὰ 

Δεσμεύουσι 19ο γὰρ; Φορτία 

αςοδ. 

Ἰηπῃ. οἈηί.νετο. ΟΡ. πρ. (1) καθέ- 
δρας µωνσίω». 1). 19. 69. Μι.ε. γμἱς. 

Τί. Ουἱ6, µωυσέως Ἀρόνου. 8ΝΥ. ρ. ἵη πι. 

5γαςς. (αι) Ε. 1. 19. 194. 915. 

39050. αἱ. 19. Μι. ΒΗΥ. α]. 19. Εά. 

(η) 5Ξ Ὦ 5νες8. Οορί. Βασ. Αι. 
(ο) Ξ ΒΡΙ,. 1. 191. 6ορε. δαΙίά. 
Αππι. ίΠ. Αττ. γἱς. δαχ. Τί. Ες. 

Ίτεπ. Ἠ]ίανγ, Απο. Απς. ΟΡ. ἵπιρ. 
(ἱ]ά. σοιεῖν. Ἐν. 26. 015. ἵπ Μι. 6 

εοάά. Ῥ]οι. (Ρ) ποιεσε κ. ποιήσατε 
χαὶ σηρεῖτε. ΒΡΕ, ]. 194. Οορί. Αιπι, 

Ἀγτ. ΠΊεγος. σαπί. (ογο]. Ἐπς. Παν, 
δοπιε]. | Ξ- σηρεῖτε καὶ ΟΠΡΥς. ἵηπ Με. 

6 εοἀἀ. Παν. οεπιε] Αις. εαρο. 

(α) Ξ Ώακ 8. αρ. ΑΙ. 86. ΜΙ. 6. 23 
10. Ατπι. Αντγ, 8αχ.-δὲ, ΒΙΜ. 1. 61. 
τ2. 100. 115. 189. α]. Τ. Μι, α. ἆ. π. 
χ, Οορί. 5ΥΓ. ῥ. γμ]ς, της. Π. (εχο. 
οαπί. Ὀπῖχ. {ον. εἶαν.) ΤΠεορ]γ!, 
Απιῦς, ΟΡ. ἵππρ. Ι16ς, 



106 ΕΥΑΓΓΕΛΑΛΙΟΝ ςΑΡ. ΧΣΙΗ. 
κ 4, λ ὃ / ͵ // κ. /ε ι δω λ λ 

{βαρέα Ἱ --- καὶ δυσθάστάκτα, καὶ ἐπιτιθέασι ἐπὶ τοὺς 

ὤμους τῶν ἀνθρώπων. "τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ »έ- 
. 3 ο” ) / / Ν λ ή με η --. 

λουδι κιῆσαι οὐτά. Πάντα δὲ τὰ έργα αυτών ποιουσι 5 

πρὸς σὸ «εαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι{ οὐ δε’ τὰ 
/ δα, Ν ΄ Δ / ὃ τι 

Φυλωώκτήριω αυτων, κα μεγολύνουσετο κρασπεδα " --- 
ν ο” / οι σε “ λ ͵ κα, “ 

σῶν ἐμιατίων αυτών. Όιλουσι Ἡτε Υ την πρωτοκλισίαν 6 
5 ο” / ἃ 4 ν / ” 

εν τοις δείπνοίς» πω τας πρωτόκαθεδρίας εν ταις συ)- 

ογωγοαῖς» 
ΔΝ Ν 9 ν.. 3 ” ” ” ἀ 

Καὶ τους ἄσπασμους ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ τ 

χωλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ρωθβί, 2 ---ραθεί.. ὙὝμεῖς 

δὲ μὴ κληθήτε ραθ6/. εἰς γάρ ἐστι ὑμῶν ἆ 3 Οο Καθή-- 

ητῆς, κα, ο φώντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί έστε., Καο 
/ 4 / ἆ« ο. απ . Αλ. να δν α. Ὡί ο... 

πωτερα μή Χαλεσητε ᾿υμων ἐπετῆς γης᾽ εἰς γαρ εστιν 

ὸ πωτὴρ ὑμιῶν, ὁ ἓν τοῖς οὐρωνοῖς. Μηδὲ κληθήτε κα- 10 

ἔρο γὰρ. 

(9) 1. 1. Ἀντ, Ῥετε. Ρ. Ατγ. Οορί. 
νοΓοἩ. νοεῖς. εοτῦ. 39. οἶατ. Ττεῃ, 

Απιῦτ. Νοη αεπσιηέ5εΠοΙα νεί. αρ. 
Με. | Ξ- βαρία καὶ. 1493 Ἅᾖ{65) αὐτοὶ 

δὲ. Β. αὐτοὶ δὲ σῷ δακτύλῳ αὐτῶν Ὦ1,. 

15Τ. Ἁγτ. Οορί. οί. Ίτεπ. ΔΑΙΗΡΓ, 

Ἠ]εν. ΟΡ. ἵπερ. 5επιε]. (ὁ 5υ 
(ι, ϱ.) . 1. 1. 19. 99. 69.. 194. 

151. Ἐν. 5. 19. αἱ. 11. εί Βα:Ρες. 1]. 

Μι. ο. 5οιπο]. Γ. δεππο]. Ἱ. π. 8ΒΥΓ. πέγ. 
Ο6ορέ. Βαμίά. Ὑπ]ς, Πέ. (εχο. οαη{.) 

(Ομγς. εἰῖαπι ἵη Μί. ὅ οοᾶᾱ. Ώαπιαςο, 
| Ξ Ατ. (4) Ξ Ρ0. 1. αἶῑας. 
Αι. δαλίά. Ὑμΐςσ, Τί. (οχο. Ὠτὶχ. 
οοτὺ. 2. οἶατ. πι. σα{.) ΟΡ. Ιπιρ.5α- 

χηρ]. || ξ- αὐσών, Ἱ,. Μέ, πι. {(α) Σὲ. 
Ρ!.. 1. 69. 194. αἰ. 5. ο ΒατῦςΓ. 
4. Μι. α.τ. Οορί. 8υτ. Ρ. Υυ]ς. ΤΠ. 

ΤΠΕΟΡΗΥΙ. ΛΙ αἰίος, (ψ) τὰς 
πρωτοκλισίας. 1. Ἱίοπι Τ,, Τὰ, 85. πί5. 

Οορι. Υι]ς. Εί. (εχο. νεχοή. οοχΏ. 99) 
Ῥαρ!]. Ἠϊ]αγ, ΟΡ. ἵπρ. σὴν πρωτολλη- 

σίαν. (α. Ἰίεπα Ἡ,, ΑΠ. Μι. ν. αἱ. 4.. 

(2) -- Β1.. 1, 13.108. 1193 αἱ. 4. Μι, 
ε. 14. 9ΥΣ. Ατεν Ῥετο, ΟοΡί. 11, 

Ά ο) δλάρδαλος, . .. ὁ χβιστὸς. 

]αν. 2. 8. εἆ. Υπἱς. Τί. (εχο, οαπί.) 
0µ175. είῖαπι ἵπ Μί. ὅ οοἀἆ. ΟΥΡτ. 
ΟΡ. ἵπρ. (α) Β. 10. 11. 40. 61. 
108. 1124 110. 116. 121. 149 107. 

290. 9913 Ἐν. 9. 96. αἱ, 90. Μι, 

ἃ. ᾱ. Ε. Κ. πι.ο. ϱἩ 28 ΟΤΥς, 

οίΐαιη ἵπ Μί. 6 οοᾷᾱ, (Ώιρίαπα απ 
(Οειι, εέ Οτίᾳ.) οἱ, αἱ νἰἀείας, 3. 
ΑΡ. Ῥογε. Ρ. Οορί. 8ίαν. 8ΥΓ. ΠΕΓΟΕ. 
(0) Ξ ΒΡΕΣΣΕ.Ι.Τ1. 114.115. 118. 
194. Ἐν, 26. 99. α]. 4. Μι. 10. Ἀντ. 
Ῥετς»ε. Οορί. Ραβία. ἘΠπ. Ασιαι, Θὺ{.. 
Πίεγος. (8υ5, Ρ. εᾱ. αῦεί οσπι αξίέ, 

5εά πι. οπαε(1έ εί Ἰαβεί ἵη πιατρ.) 

γυδ. Τε Οσἷς, αί νἰἀείατ, Βαν], 

Ογγς. (είίαπι Ἱπ Με. ϐ οοἆᾱ.) ΤΠεο- 
ΡΗγΙ. ΟΥΡ. Ἠῆαν, ΟΡ. ἵπιρ. φιέ ἐπ. 
οα[ὶφ εδ, 5οσπα. 1, (ο) Ἱη Βπεπι 
οοιηπηα{(ἶς «οαπεπ(ῖς Ἠσος (ταπεβργυπέ 
11. 40, 108. 116. 191. Ἐν. 91. 96. αἱ. 
α0. Μι. α. 4.133 ο. (4) ὑμῦ. Ὁ. 
Ὠν. 26. Ἐά. ἈγΣ. Άτγ. Βαπίά, Ανα, 

Ἀ]αν. γυ]ς. Ἡ. Οἶεπ. ΟΥΡ. Άπρ, 
ορίαί. ΟΡ. ἵπερ. | -- Εν. 99. 44. αἱ, 
9, ΒοχΙΗ. νε ΤΠ αλἰῖν νεάσπα ηαίαίν 



- 

τσ σπα απ -α- 

πι νς Ἕκν ον παλ μα. 

μιά δὲ 

υ 
.΄ 

ο 

κ πΙμΘΑΕΚΞΕΓΧ 

ας 

6ΑΡ, ΧΧΙΙΠ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 
9’ ϱ δα. Ν ε ” 3 « θ αι. ἄν 5 

θηγηταί 5 οο εἰς γὰρ ὑμῶν ἐστω ὁ καθηγητης, | ὁ 

107 
{ 

1 Χριστός. ὉΟ ὃὲ μείζων ὑμῶν, 5 έσται ὑμῶν διάκονος. 
/ ; ’ 

19 Ὅστις δὲ ὑψωσει ἑαυτὸν, ταπεινωήσεται' καὶ στις 

14 σαπεμώσει ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται.] [ὰ Οὐαὶ δὲ ὑμω, 
α ο : / 

ο αστείς καὶ αρισαιοι ύποίε σαλ, δας- οτι λΛοστέ- α. 6 ᾿ 6 
/ .ν ἁὰ ” ως Ν 4 Ν 

σθιετε τὰς ὀἰκίως τὼν Ὑγηρών, καὶ προφάσει μακρὼ 
/ 4. ”” / ὅ / 

προσευχόµενοι' διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 

19 Οὐα) ὑμῶν, γραμμιωατεῖς καὶ φαρισαῖοι, ὑποκριταὶ, ὅτι 
/ λ ο ” 1) 2 .. 

ἁλείετε τὴν βασιλείαν Κτὼν οὐρανων ἔμπροσθεν τῶν ἂν- 

θρώπων ὑμεῖς γὼρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἴσεργο- 
πμ νι : ” 2: ”, ” 

15 µενους ἀφίετε 1 εἰσελθειν.  Όυαὶ ὑμῖν, γθαμµατεις καὶ 
ή ” ε λ “/ / λ / Ἱ χ 

φαρισαῖοι, ὑποκριταιν οτι περιάγετε την Φάλασσαν καὶ 

5 0) ὅτι καρηγησλε ---- ὑμῶν ἔστιν εἷς οτι ΣαβΊηγΊΤΗς ύρεων εστιν σάς" 

(ο) ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν (εἷς ἐστυ. Ώ.) 

ἐστω εν. ΒΏα1.. Μί. ς. Υπἱς. Υετοῦ. 
εοσς. 1. ἔου. «οἱϱ. σενα. εἶαγ. σαΐ. 

ΑΠΠΡΤ. ΟΡ. ἵππρ. ὅτι εἷς ἐστιν ὑμῶν πα- 

βηγητὴ». 151. ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστῳ. 
194. Ἐν. 960. νοτο, σαπΐ. Ἰίεπι Αγπι. 

ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν. Ἱ. εἷς γάρ ἔσσιν ὁ 

Ξ ὁ. 190. Εά.) καθηγητὴς ὑμῶν. 18. 

69. 190. Μι. Β. ε. Ἐά. | ὑμῶν -- Κ. 
ο, 114. Μί.α.πι.ο. Ζ3 10. Τη αἲϊς 
ἡμῶν αἳ ἔστι φεᾶσπα πιπίαπ{. (80 64. 
(5) ἔστω. α. αἱ]. 91. Μη. 10. Ἱς. αἱ. 4. 
Ἐά. ΟΥ. (11) οὐα) .. . ὅτι κα- 

τεσθίεσε ... κρίμα ΡΟΠΗΠί απίε σὐα)... 

ὅπι αλείετε, . . εἰσελθεν ΕΕΗ. αἲῑῖ 
Ρἰανιπι. Με, ν. αἱ]. 18.(Μέ, ΒΗ. εἰ 
αἰία Ιεσ(ϊοπατία ποππυ]]α οατεηί ρετῖ- 

οορᾶ.) Τά. (είῖαπι ο. 9.) 9ντ, μίτ, 

Αγγ. Οορὲ. δαά. 8, 8ίαν. δ. 6, 
οἆ. Ὀγῖα. Βομο]ίασίος ἵη Μί, α. ἆ, ο. 

10. Οπνγε. (εῖαπα ἵπ Με. 6 «ος.) 
Ἐαίλγπι. ΤΠεορΗγΙ. Μασῖσιυς αβοθέ. 
Ώαπιαρο. ΟΡ. Ἱπαρ. ( Ξ ΒΡΙ., 
1. 28.118. Αταὺ, πῃς. (αρ. Μ. εί Β, 
φε4 Ἰθῦθηί Εοπη, Ρο]. εί ΕΤΡ,) Β4Χ. 

γηι]ς, πα. σαΠί. νεχο. «00. 1. βεζΙΏ, 

1. 9. σαΐ, Μπι, ΕΟΓ. Ἰνατ], Ίος, Ε]η- 

γπαϊ Ῥοπὶ Ἰα(]πῖ εοἀᾷ. αρ. Ἰπσαπα 

ρτας. εἰ οπππ68 α1ιο ουκ] γαἱ- 
Ἰαγεῖαξ. Οοττγασίοτῖαπι Ώοτβοπα οί 

Βαξίίεσπεο. ΟΓἷσ. απὶ νετεΙπι 1 νο- 

οαέ δεύτερον σαλανισµόν. Οτίσ. ἸηίοτρΓ. 

ααἲ ἵπ Τταςί. 90 ἵπ Μαίίμ. ποτ αἲ- 
Επσ]ε, Ἐπκοῦ. Ίη «απ0πο. πὲ νἰάσίατ, 

Ἠϊον, Ὀνταίτπι. [ σι] φμῖ, είίαπα Ὑς. 

14. 15. 25. 25. 21. εἰ 99. Οοἆᾱ. Ίαί. 
εί Ραίγ, Ἰα{. ποππυ]]]ν ε. ϱτ. 5. 19. 

σοτΡ. 1. σοτπα. 1. Ὑς. 14. εἶατ. Ὑς. 
15. εἶαγ. Μια. Ὑ9. 29. Υυῖς. «ος. 

εοτυ. 1. 2. σογπι. 1. σαί. Ὑε. 20. δεῖ. 

γε, 99. ας. νοΓο, νεΤΓΟΠ. δεΓΠΙ. 1]. 
τοτῦρ. 1. 9. | καὶ προφάσει.] καὶ. 

21.09. 155. ΜΙ. 9. γ. Βγτ. ΑΓΙ. 9ΥΥ, 
Ρ. Ναβεί οππι ἂδέ. | μακρὰ] µανρῷ. 
86. 89. 108. Ἐν. 24. Μί. α, 6. γ. η. ϱ. 

νοτοη. «ο]θ. {ο]εί. «οΓΡ. 9. ΟΡ. ἵπρ. 
Απιὸν, Ἠί]ατ, (5οἶἳ]. οερανίοπε ἴοπβας 
8. ογαίίοπε ἴοπφα. Ῥεᾶ: θοσαδίοπε ϱγο- 
[χα ογαἑοπῖα, ο]αΥ. ογαἰΐοπεδ ἴοηρας 

ογαπίεξ, Υ ι115.) µακρὰν. Μί. ϱ. μικρᾷ. 

18. (ΕΚ) του 9εοῦ. 4. 960. ὂτ. 6ἱ. 
ΒΙ. 4. Μί. 8. ς, 4. ο, (4) Ξ 106, 
Μη. γι : 



108 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
Ν Δ . / λ ὅ. ’ 

σην ξηρὰν, ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον καὶ ὅταν γένηται, 

0ΑΡ. ἅΣΙΠΠ. 

” 3 Ν εὶ / / ς .» εν] λ. 1 

Ζ0µΕΤΕ αυτον υιον Υεεννής διπλότερον υμων. ΌὈναίυμω, 16 
.ὃ λ Δ ο / : εἰ ο. δν ην 2 ” ” 2 
οὐήηγοί τυῴλοε, οἱ λέεγοντες' ος αν οµοση εν τῷ ναῷ» ου- ' 
δε ) εἴ » ) / 3 .,. - - ο. ὃν 2 / 

ἐν εστω" ὃς ὃ) ἂν οµοση εν τω χρυσῳ του ναου, οείλείω 
λ λ / / ἃ λ ν) 

Νωροι καὶ τυφλοί' τίς γὰρ μείζων ἐστὶν, ὁ χχρυσος, ἢ 17 
« να. αι / . / Αα ν Νλ.κς 
ὁ ναος ο ἁγιάζων σον χρυσον; Και ος εαν ὀµοση 18 
3 ως / »α/ 2 εἰ ” 3 ν / 2 ” 

ἐν τῷ «υσιωστηξίω, οὐδέν ἐστῳ' ὃς ὃ) ὤν ὀμόση ἐν τῷ 
΄ ο” 3 ” Δ 1 / 

δώρῳ, τῷ ἐπώνω αὐτοῦ, ὀφείλει. Ἡ-- Μωροὶ καὶ τυ- 19 
ο ὅ Ν ων / Δ ν. 9λ Ἆ 9 : / Ἀ 

φλοί" ὃ τί γὰρ µεῖζον, τὸ θῶρον, τὸ Φυσιαστῆριον το 
ε λ . ο” / / ο / 
ἁγιώζον το δώρου: “Ὁ οὖν Ρομόσας εν σῳ Φυσιαστηρίῳ, 20 
3 / 3 3 .. ας Γη ο» ει η, . ” 5 

ὀμνυει εν αυτῷ χαὶ ἓν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αυτου. Και ο21 
ᾳ 3 / //{ 2) -” ι) ο Ζ 3 ν] ” Ν ” .. Γν α 

ὀµοσας εν τῷ ναω», ὀµνύει εν ουτω παὶ εν τῷ ᾿ κατοική- 
5 

ο Αα / ν Ἱ ” 9 μὴ η ’ 5 

σανι "αὐτὸ. Καὶ ὁ ὀµόσας εν τῳ ουρανῷ» οµαύει εν 33 
υ / ο» ” ος ” ή 3 / 9 ” ἳ 

τῷ "ρόνῳ τοῦ »εοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. ] 
ν) -” ν ΓΙ -” 6 

[Ονα) ὑμῶ, γραμματεῖς χαὶ φαρισαῖοι, ὑποκριτα) οτι 25 
.” ΝΔ 4 

ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμιον, καὶ τὸ ἄνηθον, καὶ τὸ κύμι- 
να Ὁ νεος . ο” / Ν / 

νο καὶ ἀφήκατε τὰ [βαρύτερα του νόµου, την κρίσῳν 
λ κ. ᾿ λ / ” {ε αν ” ” 

χο τὸν ἐλεον, χαὶ τν πίστιν. ταῦτα ἵ -ᾖ- Σι” ἐδει ποιῇσαε, 
λ Ν 

“Ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ διυλίζοντες 94 

Οὐαἱ 25 
ε ” . .. ο ο σος Ἂ 

ὑμῶν γραμμιατεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταὴ, ὅτι κχαθα- 

ώ . Γη λ 3 / 

Ζοκεινο μή αφιεναί. 
Ἆ / πι ο ΔΝ / ο / 

σον χωνωπα» ' τήν δε Χαμιηλον χαταπ/νοντες. 

Σχατοικουντ. 

(1) ἂν, ΒΟΡΙ.. αἲ. Μι. 23 10. 41.6. 

(9) 5-5 Ὀ (5ί.β.) ῶ. 1. δαχ. Ῥυ]ρ. 
εαπί. νετο. οοἳς. Ρ6ΙΠ. ραί. ΓοΥ, 
(ο) σίς γὰρ μείζων. ἘΗ. 2. Ἑν. 96. 

ΤΠΕοΡΙΥΙ. (Ρ) ὀμνύων. 11. 59. 106. 
|. 19. 8εά Ἰαο Ἰεοίίο ἂά ν5. 84. 

Γοτίαεοο Ρογίϊησέ, αοῖ Μίϊις Ἰ εκ 
ὶ ργο Ἰδοίίοηο ὀμνύων Ἰπάαί, αὰ 
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πηὰδο. (58) ἓν αὐτῷ. α. 918 (εαπι 8. 
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ο. Ἐά. γι]ς. Τί, εκο. οαΠΙ. εἰς αὐτὸν. 
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(ϐ -- ΒΟΚΙΜ. 88, Τ1. Τ9. 151. αἱ. 
10. Μι.ς. Ὀῖ8. Ἱ. α. τ. Ζ. η. ΘΥΓ. αίτι 

Οορί. ΒαΠῖά. εαπί. νετς, ο]αή. ΟΥ Υ8. 
Υῃ8. (1) τὸν. Ὁ, Εὰ. 



90 ἔσωθεν δὲ 

ϱ - . ”- // 2 

1 5ο υτων καβαρο». 

σΑΡ, ΧΧΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 109 

ρίζετε τὸ Χ εἕωθεν’ τοῦ ποτηρίου χαὶ τῆς παροψίδος Σ. 

γέµουση . εξ ἁρπαγῆς, καὶ ἃ ῥδικίας." Φλαρι- 
ο» Ν ῃ .” 1, |] 2 πα ” / 

σαιε τυῴλεν παθάρισον πθωτον το εντος τον ποτηριου 
ὼς., κ. .ν / .α / λ κ 

Ξ-- καὶ της παροψίδος, ίνα γένηται καὶ το 
ο” ω Ἆ 

Ουὐαὶ ὑμῶν, γραμµατεις καὶ 

2 κών 3 
ἆ Έλσος 

” ε Ν ϱ/ / / 6 

Φαρισαιοι» υποκριτα!» οτι παρομοιάζετε σαφοις ᾿ Ζεκο- 
/ /{/ σ ο ν 4 ΝΔ / ϱ ” 1/ θ 

νιαρνενοίς», 3Ὁ οίτωες εξωῦθεν μεν Φαένονται ὠβοαιο εσωῦεν 
ν / κ.β / ” Ν / 5 / 

δὲ γέμουσιω  οστέων νεχρων χαι πὰσης ἀκαθαρσίας. 

98 Οὗτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρωποις δί- 
/ δὲ Ὦ / ν] /“”/ ε / κ. 5 

χαιοι ἐσωθεν ὃὲ ' µεστοί ἐστε ὑποκρίσεως Καὶ ἄνο- 
’ ἡ ) Ν 8 ρω » ΔΝ -” ε 

29 μίας.] [Οὐα) υά, γβαμματεις καὶ φαρισαιοι, υπο- 
λ “/ 2 . Ν , -- » ΔΝ 

Άριται, οτι οἰκοδομεεῖτε τους ταφους των προφητων, λα 
.” ἃ η ” / ΔΝ 9 ο 3 

20 κοσµειτε τα ϱ»ημείω των δικαίων Καὶ λεγετε' "εἰ 
]ς ᾠ . 5 ” 5 / -” / ια) . 9 ο! Γκ νο 

μία” εντοις Ίδεραις των πατέρων Ίριων» ου ον  ἤμεθα 

ε] ., - μμ λος 
ο ακρασίας. 3 αὐτιῦ. {4.ΕΥ. 

(απ) ἔξω. Ὦ. Μι.ο. γ. Οἶοπι. (γ) -ἕΓ 
σοῦ (καὶ τοῦ. 194. 8ΥΤ. Ρ. ιη5.) πίνακος. 

Μ. 11. 61. 19. 114. 119. 190. 194. 

230. αἱ. 4, εἰ Βαιβεγ. 1. Μι.ςο. Ε4. 
Ἑντ. Ρ. οἵπι ἃςί. εί ϱγ. ἵη ΠΙΣΥΡ. 
(2) ἔξαρπαγτςε. Ἑν. 168. αἱ. 12. εί 

ΒῬατῦεγ. 1. | ἐξ Ξ 00.186. αἱ]. 10. εἰ 
Ῥατρετ. 1. Μι. ς. 5επιε]. Ε. εεπιε]. ο. 
Οµγγε. οέίασι Ἱη Μέ.6 εοὰἆ. (3) ἆδι- 
χία ΟΕΕαΗΚ.Ε. 10. 11. ΙΤ. 40. 16. 

πτ. 108.115. 121. 191. 145. 148. 
151. 161. 181. 918. αρ. ΒϊτεΙ, 2950. 
205. Ἐν. 9. 8. 6. 18. 96. α]. 90. Μι. 
γ. α. ᾱ. Ἱ.]. Ρρ. α. Ζ. 10. αἰ. 8. Ἐά. 
Ἀντ, Ατγ, {Π. Ἀϊαν. Ὀτίχ. Βαςί]. πια, 

Οπγγα. πι». (είίαπι ἵπ Μί. ὅ οοἆ.) 
Ἐπίάγπι, ΤΠπεορΗγ], ΟΡ. ἱπρ. [άκρα- 

υσίας ΒΡΙ,. 1. 18. 33. 69. 106. 194. 
“1, εἰ Βατύεγ. 1. Μί. ε. ορηί. νενο. 

σα, «οτΏ., 9. εἶαγ. || ἀκρασίας ---- καὶ 
ἀδικίας. Ἀντ, Ρ. οἱο επι οῦε]ο. [ όκα- 

βορσία». 66.Τ1. 0ορί. δα]ίά, Ῥετς. ν. 

γω, ἔογο]. εοῦ. 1. δεττα, 1]. 3. 81. 

ΟἼεπ, | σλελνεξίαε. Μι. Ο11Υ5. οἳ. 
ἀδικίας καὶ πλεονεξίας. ΑΡ1]ν. || πονηρίαε. 

ΜΙ. πι. ἐπίφιίαίε, ΟΡ. Ίπιρ. Λποίοτ 

ἆς ρτοπαθ. (0) ἐνδὸν. (Ἴθπι. ἔσωθε», 

Κ.. αἱ. 6. Μι. τ. (ε) Ξ Ὀ. 1. Ἐν. 

9]. οπΠί. νείο. Οἶοπ. ΟΠΤΥς. πτβ, 

(οίῖαπι Ίη Μέ, ὅ «οὐὰ, 9οπιο]. οἱ ἶῃ 

Πο Ὠἱς.) Ίτεῃ. | -- φαῦ σπίνανος. ΝΑ. 

ε. Ζ. ἵη ΠΙ9ΙΡ. 39. Ῥ. 18. -ἵ- καὶ ποῦ 
πίνακας. ἈΥγ. ϱ. ο. (4) έξωθεν Ῥ. 

επ. (ο Β.Ό(8ε. β.) ΒΑ 1, 

69. Τ1. 106. 108. 194. 151. 198.998, 
Ἐν. 18. 19. αἱ]. 8. Με, {. υἱε. Ἐίῃ, 
γοτςο. | -- ὅ8. Ἐν. 2. Ῥοτς. τν. Ὑοὶς. 
δαχ. Τί. ΟἼεπα. ΟΠσσε. (οἴαπο η Με. 
6 σοὰἆ.) Ρα!γ.]αέ. (8) κεκονιασµένοις. 

6ο. Εὰ. (6) ἔξωθεν ὁ σάφος θαίνεσαε 

ὥραῖος, ἔσαθεν δὲ γέμει. Ὁ. οαπί. ΟἼεπα, 

ἆυ]ίαη. Ττεῃ. Ἅᾖ(1) ἔστεμίστο, ο, 

19. 69. 194. Ἐν. 26, Μι, ο, οσητ, 
(9) -ἰ- ὅτι 96. αἱ. ὅ. Μι, α. ᾱ. ο. νεές. 

πετοῃ, σος, οἶαγ. «0τς, 9. (κ) Βς 

Ρεκσα.. 19. 99. 68, 108. 194. 191. 



110 ΤΥΑΤΤΕΛΙΟΝ 
ον 3 ο. 9 - “ ιο ” ο, 

Κοθωνοι αυτων εν τω αίμωτι των προφητων. 

ὰ 

6ΑΡ, ΧΧΙΠΙ. 

[ Ώστε ο1 

” υ ο Αη) .” 3 ’ , ὃν τά 

αρτυρειτε ἑαυτοῖς, ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς 

Ῥεαφήνας: 

τέρων ὑνιῶν. 

ὦπο τῆς βίσεως 
ο 2 Ν 1 

ἔγω 

φοὺς, - 
ν// 

οι 

ο ” Ν / ἱ α εψε., 

Κα) ὑρεῖς Ιπληρώσωσε. το µετρον των πα- 92 

Ὄφεις» γεννήµωτω ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε 53 
-” / / 

πσης φεέννης: 
δη Ἆ ” . Ν ’ 

Ρ ἀποστέλλω 3 προς ὑμᾶς προφήσας, καὶ σὀ- 
ω . ή 

γθαμματεῖς' "καὶ 
λ ή { Ν. 2 ” / ““ 

παὶ σταυρώσετε, ἵ καὶ εξ αυτών µαστιγώσετε 

Ν ” 

Δια σουτον Ἡ 

.. ο” ὡ ο” 

ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε 
3 1 

αρνσαις 
ο” ε ω. λ / 2 Ἆ / ι δολ 4 . 

συναγωγαῖς ὑμῶν. Λαὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν 
ϱ/ 2] ς Τμ ΜΠ1 ” -, α΄ / 2 . ή, µ 

Όπως ἐλθη ἐφ ὑμᾶς πᾶν αἱμα δίκαιον ἔκχυνόμενον 96 
9. ” .» η] Ν ” ο/ 2/ ως ὃν / 

επι τής γῆς) ἆπο του αἱ ατος ὤξελ τοῦ δικαίου, ἕως 
” -” Ἡ η 

ποῦ αἵματος ζαχγαρίου ὴ υἱοῦ [βαραγίου, ὃν 7 ἐφονεύ- 
: // χ - ρω 9 --- ' 2 ' 

σατε µεταζυ τοὺ ναου καὶ του υσιαστηρίου. 
/ ε όν “5. 

«λεγω μεν, ὁ Ες ὅτι" Ίξει 
/ 

αυτην. 
/“ 

νουσοα 

σταλμκένους πρὸς 

Ἱερουσαλῆρ, ἱερουσαλῆμ., 

Α μὴν 96 
3 α / νι λ 
ταντο παντο επέτήν γενεών 

Ρ 

ΔΝ ” ον 

σοὺς προφήτας, καὶ λιύοξολοῦσα τους ἆπε- 
α μη πω εν / »η/ ) 

αὑτῆν, ποσᾶχις ἠθέλησω ἐπισυνα- 

΄ 

ΩΩ) ὤποκπενουσα. 

15τ. 918. (οαπι αἱ. 5) 954. αἱ]. 95. 
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σατε. ὮΠ. 61. αἱ. ὅ. Μί. π. 10. οαπί. 

ἱ πληρώσετε. Β. 60. (αι) µελλούσης. 

Ἐν. 26. 5γν. Ρ. ἵη πιαις. μελλούσης τῆς 

ο εέννης. Ἑν. 23. (π) 5 Ε5 8, 

194. αἱ. 9. Μί. τ. βαχ. (ο) 4 
194. Εν. 21. Μί. κ. εαπί, Οτἵς, 9επιε]. 
1 αεἳξ, τομ, (ϱ) ἀποστιλῶ. ὮὉ. αἱ. 

1ο. Μί. ο. Ε. πι. 11. Οµὶς. 5οπε]. 
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Ἰπ απο 5.) {(α) Ξ Ὦ. οαηί. εἰς ὑμῶν. 
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91. Μι. α. Οορί. 88Χ. () Ξ 8 
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Πατ] Οµἱς. 5οµπο]. (ϐϱ ΞΤΡΕΑΣ 
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19. [1 νΓοίαάα, Ἐναηρ. ΝΒΖΓ. {θείο 
Ἠιετοῃ. ζαχαρίαν δὲ τὸν ἰωδαὶὲ 8. Ἰωδανὲ 

λέγει δυώνυµος γὰρ ἦν. Ξολο]ῖα νοι. ἵπ 

Μι.α.ἀ.θ. (7) ἐφόνυσαν. 6. 81. 
0) ΞΟοΕΕ 

6ΜΡ, (δί.σ.)19. 98. 69. Το. Ἴθ6. Τ]. 

106. 108. 114. 115. 116. 191. 1981. 
151. 918. (οπι αἱ. ϐ) 990. 936. Ἐν. 
6. 19. 96. αἱ. 16. Με. Υ. αἱ. 18..Ἐάἀ. 
3υ5Γ, πίτ. δαν. Ὀγὶίκ. Οτὶσ. Όμνγς, 
είαπι ἵπ Μι. 6 οοᾷᾱ, 5επις!͵) ΤΠεο- 
ΡΗΝ]. 

151. αι. Με. Υ.. αἱ. 10. 

Ὕουσα 5. ὤποκπέννουσα Ο{αΚ.. αἲ παλ]. 

Αν θονον- 19. Εά. 

(α) πάνσω παῦτα. ΒΕΕΠς. 1. 

(0) ἀποκτέ- 

(ο) σε. 
Ρ. (δι. β.) 91.6. .- Άτπι. μη ὦ 
αι, Ρας, Ἰα:, 

ιλ.. Αγ 

ίδου, 94 

ο ἀποκσεί- 37 



28 
.] 

- 

4 

3 

9 

6ΑΡ.ΧΧΠΙ, χχιν. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 111 
” ” Δ ά ι εἰ / ἁ . ᾿ ΄ 2/ / μ 

41] ο 9 Φ γεν σο σεΆ2νο σου ο) τβοπον επισυνογεί οἑνις σου 

.. ε ο. ε Α χ ; νΝ ] 5 / ' 
νοσσ!α εαυτης υπο τας πτερυγας: καὶ ουν ἠθελήσατε. 

ο» ιά ο. / / 

Ιδου, ἀφίεται - ὑμν ὁ οἶχος ὑμῶν Γερημος. Λέγω 
9 αν, λε 2 , Ε) τη. / ϱ/ ο] / 3 

γαρ υμυ' δου µη µε ίδητε ἀπ αρτι εως ον εἰπητε 
» / ο - / εν) σοι Ά 4) 

εὐλογή(ωενος ο «Θγοµενος εν ονομωτι κυρίου. ] 
Ν 3 λ ε 4 - 3 ών λ ” ς ο. // 

Καὶ [εξελθὼν ὁ Ιησοῦς Ἡ ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱερου" 

Σαὶ ᾗ προσῆλθον {οἱ ριαθηταὶ 
.. 3 ο 2» ερ. Αα ᾖ ῥ 

Καὐτου” ἐπιδεῖξαι αὐτῷ 
, Ν ΄ ὃ Ν το 6 ως ς δὲ | 2 ον // α᾿ 3 .” 

Ὅ πως ο/χοῦομας του ερου. Ο ὃε ήσους ειπεν αυτοις' 
// ν - / ” // 2 Δ / ο ο 

ο --ἷ-ἷ- βλέπετε πια φάντα ταυτα: αμῃην λεγω υβο 

οὐ μὴ ἀφείᾳ ὧδε λίθος ἐπὶ λέθον, ὃς οὐ 3  καταλυθή- 
. . . / Ν 1 ” ο ” αν 

' 8 σεται. ] [Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ όρους σὠν ἐλαιών» 
ο” - ς λ 1. ΑΧ ύ / κ 

προσῆλθον οαυτω οἱ μιαθητα) λατ ἰδίανν λεφοντες' είπε 

ια 4. . / Ψ Ν ο ἵ Η ὁ 4 ο ] 9 

ἹΑπαρουσίας αι Ὁτῆς συντελείας του οἱῶνος} 

” ά -.-ᾱ / Ν / ο ο. ”ν »». 

4 ἡμῖν, ποτε σουτο εστονι χα τί το σηειον σης σης 

ζωα: 
2 πρ ο α” ή νὰ, / / εξ ὁὦ 
ἀπολριθεῖς ο ήσους ειπεν αυτοις (λεπεσε, ή σις υμας 

να: ὧν η Τμῃ. 

ἆ) ὄρνις ἐπισυνάγει ΒΠ],. 1. 13. 69. 
194. Εν. 26. Οορί. Υμυἱρ. Τί. ΟἸεπ. 
Οδ, ε.ρθ. ΒαεΙ!. ΟΥΓ. Τμεοάστοί, 
| ξ- ἐπισυάγε, 108. Οπτγε 5επο] {π 

ΙΜί..6 «οἀά. ΟΡ. ἰπιρ. Απσπ. «Ώῳρο. 
Οαρείοά. Ἱρϊρῦ, ἵπ οαηέ, 
«96, 110. αἱ. 18. Μί.πι.ο. Οορί. Οἶεια, 
«Οἱωγς, (ο(ἶαπα η Μέ. 6 εοἆᾱ.) Πα- 
Ῥεε Ο5ὶς.. 

(ϱ) Ξ 10. 

(4) Ξ ΒΙ,. ΟορίΧ «ο{Ρ. 

Θ, Οτίς, πι. (εσἆ εΏδί 5αρε Ιαθοί, 

αἱ εἰ Οἰεπιι) Ο0Υ5. 586. Βας]]. 96- 

σας, Ζεπο. 
"194. αἱ. 15. Με. α. ἆ. Τά. οαπί. νς- 

Ἴτοη. νοτς. Ῥη]χ. «οἱ ϱ. οἶαγ. «ος. 9. 

«(11). ἀπὸ ποῦ Ἱεροῦ, ἐπορεύεσο Ὦ,. 1. 19. 

(5) -- ὅτι Ὦ. 1. 1. 

“69.0. 106. 119. 194. 151. 182. Ἐν. 
96. Μι. ε. 10. Ἐά. Βγτ. αἱγ, Ῥογες, 

87Τ, Ἰϊογος. Οορέ. Ν. Αὖπι. Ψ υἱς. 

ει, Οµσνς. ἵπ ΜΗ, ὅ οσἀᾱ. Ἡ αν. ΟΡ. 

«παρ. (ἳ) --- αὐσῷ. 116. 151. 995. αἱ. 
10. Μι. Κ.ο. ρ" 2. 10. ίμ. Αγ. 
Ῥετε. Ρ. Ύεις, ὈΓὶχ. «οἱ 0. εοτὸ, 3, 

ΟἨτγε. είῖαπι ἵπ Μί. 3 σοἆ. Τηςσο- 
ΡΙισ]. (10) σῷ ἰησοῦ. 191. Βὶο Ἐναπ- 

ρε]]ξίατία απα.θ απ], (1) ἀποκριθεὶς. 

ΡΡ (8ἱ. β.) 1... 19. 59. 69. 194. Ἑν. 
6. Ἐά.. 49. Οορί. Ατιι. Ῥεγε, νυν. 
«ΑΤΕ. ΥΣ. Ἠϊσγος.  α]σ, ΤΕ. οχς. ὈΓίχ. 
«ΟΗνγς, είίαπι η Μ{, 6 ος. | Ὀίτοπι- 

-απε ]υηβ]ί ΟΡ. Ἱπρ. 5 Η. 2. 511. 

Ῥοτε. Ρ. 

«40.191. Ἐν. 195. 19. α]. 19. Μί.α. 4. 
(πι) -- Ώ (8:.β.) 1, 96. 

ο... πι.ο. Ἐά.. Οορί. Ναμίά. Ανπο, 
ΕΑΠ. β]αν. 4. εί οἆ. Ὑαἱς. 1. Τήσο- 

(αππι) σοῦ- ΡΕ]. Απο. ΟΡ. πρ. 

«σᾳσάώντα. ΟἩ. 1. 200. 9354. α]ἲϊ οἶἶι 

Ῥανῤευ, 5. Μί. ὉΘΥ. αἱ]. 14. Τὰ. 8ντ. 

ϱορι. γυῖς. Ἡ. ΟΠ1γε. οίίαπι Ἱπ' Μέ, 

6 εοἀᾱ. Τἠοορ]ν]. (9) Ξ5 ΒΟΡΕΙΑ 
ΠΠ,9.69. 106. 194.191. 101. Ἐν. 8. 
5. 6. 18. 19. 96.αἱ. 51. Μι. ΡΥ. ΙΧ 

«αἱ. 19. Ἐά. ΟἨΓΥς5. είίαπι μι Μί. 6 

«ορἀᾱ. Μασαν. ΤΠεορΗγΙ. 

«860 1. 10ἳ1. Τά. Ου, πσγο. 
9) - 
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σπλανήση. Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόρνωσί µου, 5 
' ] ε ) . 

λέφονσες' έγω εί ὁ χβιστός' καὶ πολλους πλανήσουσιε. 

ἸΜελλήσετε δὲ ἀκούειμ πολέμους, καὶ Ῥάκοὼς, πολέμων. ϐ 

ὁρῶτε, μᾶ ρρσέν δεῖ φὼρ Ἱ-- πάντα” γενέσθαι ἀλλ 

”/ /“ 

τοὐπω” 5 ἐστὶ σὸ σέλος. ἛἘγερθήσεσαι γὰρ ἔθνος ἐπὶ 7 
/ / Ν 2/ ΝΔ 

έθνος καὶ [βασιλεία ἐπὶ Αυλή καὶ ἔσονται ἵ λεροι 
Ν  } 

λοαιί λοίριοέ 
” ) λ ΣΧ / 

σαυτα αργή ὠδίνων. 

. ολ λάψων: καὶ ὠποκτενουσω ὑμᾶς' καὶ ἔσεσθε. µ- ν 

ν λ λ / 
οί σεισμοί Λωασο τοποὺς. 

/ Αλαν ε -” . 

Τοτε λλνκν μας εἰς9 

σούμενοι ὑπὸ πάντων Χ Φ: τῶν: ἐθνῶν διὼ τὸ ὀνομά μου] 

Καὶ σότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ. καὶ  ἀλλήλους 10 

"Καὶ πολλοὶ 11 
ψευδοπροφήται ἐγερθήσονται, καὶ πλωνήσουσι πολλούς. 

παραδώσουσι, καὶ µισήσουσω ἀλλήλους. 

Καὶ διὼ τὸ πληθυνθῆναι σὴν ἀνομίαν, υψυγήσεται ἡ 19 

ἀγώπη τών πολλών. 
/ 

σος σωθήσεται. 

Ρο δε ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗ- 19 
Κ Ν β/ Ζ ” “. 2 

ω κΗρυχνήσεται “τουτο το ευαγ- 14 
/ .” νο 2 [ὁ, ” ) ὅ κ, Αλ δ -- νά 

φελιον τής [βασιλείας εν ολ ση οικουμενή, εἰς µαρτυ- 

ο) ΟλίΨεις. 

ο 

(Ρ) ἀκαωταστασίας. Ἐν. 44. Μι. Β. 

(ία) Ξ ΒΡΙ1.. 1. 99. βαΜΙ4. οἈηέ, δεσπη. 

ϱ, Ῥεοιιάο ΑίΠ. | ταῦτα. Μ{. Β. 0ορί. 

ΔδΙΠ, ΥΓ, Πϊ6γος. Ῥουε. ν/, δαν. 4. 
γυὶς. Π, ΟΥΡΥ, | πάνσα σαῦτα. 88. 

Ἱίοιι ὁτ. Α.γ, Ῥογς, Ρ. ΑΓΙη, ῥ]αν. εᾱ. 

υτὶκ. ΟµγΥς. ἵπ Μι, 4 οοά, δεπια], || 
σὰ πάντα. 14. 
191. 191. Ἱππ, αἳ. 3. Ἐν. (δυ-- 

89. 1068. 191. 151. Ἱη πι. αἱ. 9. ΟἨγΥς. 
Ἱπ Μί, 6ου. ἔσται. Ἐν. 44 αἱ. 4. Νι. 

Β.ο, (0. 5ε παὶ λαμοὶ ΒΙ)ΕΧ 109. 

Ἐν. 19. οαΠ{, νογοῃ, νοτο, ορτ). 9. 

Ἠϊ]αγ, Άπτποῦ. [ Ξ λὶμοὶ καὶ, Ττ. | 

λοιμοὶ καὶ λιμοὶ. ἵ,. 9395. Εν. 32. Υμἱς. 

οοτὺ. 1. Ὀσίχ. ου. ο]ϱ. επι. 1. 9. 
(α) ΟΙ. 1. 11. 151. Ἐν. 

ὅ, Μί.ο, ᾱ, {. πα, εδ. 

ρατ. Οτο». 

4, ὅ, 18. 19. α]. 

(5) οὐκ εὐθέω.. 108. 

ον ἡ., σών. ΡΑΕ, 19. πι 

παυ]α, Με. ΒΗΥ. αἱ. [αο, Ἐά. ἔοιο 
οπιηό (οέῖαπι δέ. 9.) |. Ξ- τῶν ἑθνῶ». 

ο, 1. 40. 106. 181. αἲ. 19. Μι.α. ἆ. { 
{ π. ας. ΥΓ. Ρ. ο. ουε!, ΟἨσΥς. οέΐατι 
Ἱπ, Μι, θοσἀἁ. Ῥεοπάο ΑΝ. (ν) Ε 

ντα 

-ὁ δὲ ὑπομείνως εἰς πέλος, σωθήσεσαι, 931, 
ο νε. 18: Νοπησ]]α ἘνπησοΙςίαγίτι 
ἐγαηςῖ η σπέ α νε, 9. αἲ γε, 10. 
() Ξ 5τ. 40. 58. 18. Ἐν. 5. Αι», 
εἶπι Β1γ0οεγ. 9. Μι. Β. α. Ε. 1. ᾳ. αἰ. 
4. Λτπι, νους. |! Ῥορ εὐαγγέλιο ρο- 
πυπί Ὦ. ἸἹ. Ἑν. 96. αἰ. 9. σαπί, 
ορ. 0119. εῖαπα ἵω Με. 6 εοἆᾱ. | 
σης βασιλείας Ξ- ΒαΧ. 66ΓΠΙ. ]. Οτῖς, 

ΟΗΥΑ. ΟΡ. Ἱππρ. Αιοίος μὴ Ῥδίν, 
μή ανν 

Πάντα δὲ 8 



ο 7” ς -” 

1οτια αυτου. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 119 
ο” ”. 2 Ν Κλἕ 6/ Ἆ ϱ/ 

16 ῥίον πᾶσι τοῖς Εύνεσι καὶ τότε Ίξει τὸ τέλος Όταν 
.- ͵ ε ” ν ΔΝ ε ὼν λ 

οὔν ἴδητε τὸ βδέλυγµα σης ἐρημιώσέως» σο ῥήὔεν διὼ 
λ κ. 4 Α « α.. {4 3 / 9 / ώ ς 

δανιὴλ τοῦ προφήητου, ΟΦ εστως εν τοπῳ αγίῳ' ὁ 
ι / ο {χι 

16 αναγμὠσκών νοείτω" 
Τι / μας, κα / 7 

Τότε οἱ ἐν τῇ Ἰδυδαίῳ φευγέ- 
/ Ν ο / λ 

17 τωσαν Ὁ ἐπὶ τὰ ὀρη. Ο επὶ του δώματος μὴ κατα- 
/ 3 νά ια µ ο /) ν. Επ 

18 ξαινέτω, αραι ἆ τὰ” ἐκ. σῆς οἰκίας « αὐτοῦ. Καὶ ὁ εν 
ων ” κ. 4 . ; {2 / ᾖ). ιο δικά ντ / 

σῷ ἀγρῷ μή ἐπιστρεψάτω ᾿ οπίσω΄» ὅραι ἕ οσο τα ἐμᾶ- 
Ν ιο ο. 

Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ 

ο0ταῖς Ἡ ϱ)ἠλαζούσαις "ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. Π]ροσ- 

εύγεσθε δὲ, ἵνα μὴ γένηται ἡ Φυγὴ ὑμῶν χΕιμώνος» 

91 μηδὲ !  σαξθώτῳ. ' "Ἔσται γὰρ Ἑ τότε" ολίψις µε- 
/ ο / ν. 3 ” ΄ ς/ ρ” .» 

Υλη, οια οὐ γέγονεν ἄπ αρχής κοσμου εως του νυν, 

99 οὐδ οὐ μὴ γένηται, Καὶ εἰ μὴ ἐκολοθωύησαν αἱ ἡμέραι 
2 ιο] 2 9 3 / τν / Ν Ν ἃ 5 

ἐκεῖναι, οὐ» ἂν ἐσωθη πᾶσα σἀρξ: διὰ δὲ τοὺς ἔκλε- 
Ν β κ 8 ’ 3 ο β αα- 

20 τους κολοθωθήσονται αἱ Ίμεραι εκείνα. Τὸοτε εὰν σις 
ε  ΒΒ 1 Ν δ «ς λ 1 2ὃ πο ΤΝ ΄ 

υν επ “0ου ὠο0εο χξΙστος» Ί ωοε μη πιστευσζητε. 

ας ο εσθὲς. ἀ σά. δ ας σὸ ἑμάσιον. ἷ Τεν. | 

(α) ΒΕΊΙ.. 96. 116. 999. 950. αἰ. 10. 
Μι. ΤΗΠ.ο. ίεγ.πι. Χ. ΥΣ 3 ΓΕ. (είϊαπα 

Βί. 9.) Ξ 609. (9) εἰ. ΒΕ. 1. 
194. Εν. ὅ. 6. α]. 8. Μι.ς. 6. 10. 11. 
ΑΝ Ἱτεῃπ. Ἠϊρρο]. ΑίΝ. Ῥοεσαί. ΟΥ). 

Ἠϊοτος, Τ5ἱάο0Γ. ΟΠ1Υ5. εἰἶαπι ἵπ Μί, 
θεοἀᾱ, (6) καταθάτω. ΒΓΙ.. 124. 

αρ. ΑΙ. αἱ. 6, Μί. ο. δἱε. 6. ἵ. πῃ. η. 
Οισ, ΟΠΕΥΕ. ἵπ Μι. ὅ εοάἆ. () Β 

ᾷΙΧΧΕΗΚΙΙΕ. (51, σ.) 19. 1Τ. 09.19. 
106. 108. 114. 115. 194. 121. 191, 
351. 15τ. 990. 990. Ἐν. 9.4. ὅ. 6. 18. 
36. αἱ. 81. Μι. ΒΗΝ. αἱ. 19. Εά. 
Ἀντ, πίτ. Αντ, Οορί. 8ίαν. ΟΕἱΡ. ΛίΗ. 
ΟἼγγς. είϊαπα ἵπ Μί. ϐ εοἀά. ΤΠεο- 

ΗΡΙ. 
εοτὺ, 9. ΟΥΡΤ. Ίτει. Π]αγ. ΟΡ. ἵπρ, 
(8 Ξ 68. 996. εἰ Βατρεγ. 1. Μι. 1. 

ΣΧ 10. γυῖσ. Τί. οχο. οαπί. Ιδίάογ. 

Ἠήαντ, Λας. δεά Ιαυεηί ΟΥΡΙ. Αι 
γοι, ἴ, 

(6) - ΤὈ. οὔπί. νεγοΠ. ν6γς,΄ 

ποῦ. ΟΡ. Ἱπιρ. Τίςιοπ, Απιρν, | εἰς 

σὰ 9. πρὸς φὸ ὀπίσω, Ἴθ. 80. Μί. ᾳ. 

1Τ. αἱ. 9. ΟΠΥΥς. οίῖαπι ἵπ Μι. 6 

εοςᾱ. (5) ΒΡΕ (5ι. ϱβ.) ΚΙ.. 1. 19. 
60. Τὸ. 114. 118. 194. 151. 9963 αἱ. 
π. Μι. ο. 1. Κ. π. ϱὸ γ. 7. ψ. 10. 

Ἐά. 3Υτ. Ῥετε. ίΠ. Οορί. Βαβίά, 

γπ]ς. Τί. εχς, Ὀτίχ. Ἠίρρο]. Πείάου. 
ΟΥΡγ. Πμαν, Αιποῦ. ΟΡ. Ἱπρ. Αιρ. 

(1) ἠλαζομέναις. Ἑ. δτ. δισεπέίδις» 

εοἆᾱ. αρ. ΟΓἱ6. Ιπίαετρτ. (1)-Ξ ΒΡΙ.. 

1. 19. 69. 109. 106. 108: 114. 115. 
116. 194. 121. 191. 151. 990. Ἐν. 6. 
18. 960. αἱ. 1δ. Μι. Υ. αἰ. 19. Εὰ. 
Ο5ἱ5. Ῥα9, Τπεοἆογεί, ΤΠεορΙΥ]. | 
σαθἐάτου. Ὠ!,. αἱ. 8. Μι. α. ἆ, κ. Υ. 
(6) -- 61. 996. Ἐν. δ. ΙΤ. Μι, γ. 
«ΡΟΥΕ. Ρ. Οορί. νεγοῃ, στο]. «ογῦ. 3. 
φοτπι, 1. παν! Τπεοάοτεί, ΟΡ. πρ, 
Εοκί µεγάλη ροηίέ 191, (1) -- 920. 

1 
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᾿Ἡγερθήσονται γὼρ ψευδόγριστοι καὶ ψΨευδοπροφῆται, 94 

καὶ δώσουσι σημεία μεγάλα καὶ σέρωτω, ὥστε Ἅπλα- 

Ἴδοῦ, προεί- 95 

ςΑΡ, ΧΧΙΥ. 

νά /“” 3 νο Ν Δ ι] ΄ 

γήσ ου ἐί δυνατὸν, Καΐ τους εΛλελτους. 
νν Με αν Αλ κα λος, » 

εημαω ὑμω. Ἔ}αν οὖν εἰπωσηω ὑμῆ' ἰδοῦν ἐν σή ερήµιω 96 
ορ νο ο/ ' »Ν 5 - / Ν , 
ἐστί' μὴ ἐζελθητε" ἰδου, ἐν τοῖς ταμείοις' μῆ πιστεύσητε. 

ϱ/ Ν ς 9 Δ φ/ τη ουν Ἅ 

[ Ωσπερ γὰρ ἡ ὠστεωπή ἐξερχεται ἄπο ἀνατολων καὶ 27 
/ ϱ/ ὃὸ ” 6/ ”/ Ώ 4 8άι νγ 

φαῦεται έως θυσμιῶν, οὕτως ἔσται " Ξ- καὶ ἢ παρουσία 
” .ν ” / / 2 . κ 

σοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρωπου. | Ὅπου 5 --- γὰρ ἐὼν ᾖ το ο8 
.” ε) ρω ε Α η/ Ν 

στώµο» ἐπεῖ συνωχθήσονται οἱ ἀετοί.] Ἐθθέως δε 29 
κ ωκ. / ῶ. ς ο ε 4 ν 

μετὰ την ολίψηω τῶν ἤριερων Επείνων» ὁ ἤλιος σκοτισθή- 
κ. οδ / ͵ / Ν / ε ν ι ΔΝ ϱ 

σεται, καὶ ἡ σελήνη οὗ δώσει τὸ Φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 
/ ρν λ ” 3 ο” Ν / η 

ἄστερες πεσουνται ἀπὸ του οὐρονου, καὶ οὐ δυνάμεις τῶν 
2 ο» / τω. / δν αώ΄ 

οὐρανῶν σωλευθήσονται. Ἰαὶ τότε φανήσεται το ση- 90 
ρω . ε ” ο. 5 ύ / αλ ω”. 5 ρω {ῇ ντι νο 

µεῖον του υἱου του ἀνθρωπου ἐν τῷ οὐρονῷ" πο Ἱ τότε 
/ ἳ ρω /“/ Ν ” η 4 ο ι λ 

πόψονται Ἱπᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, παὶ ὀψονται τὸν 
ΔΝ ο” ΄ 9 / 9 ιο δω ο ο. ο» 

υἱον του ἄνθρωπου ἐργόμ.εγον ἐπὶ τῶν νεφελών τόυ οὐρανοῦ» 
{ μετὼ δυνάρνεως παὶ δόξης πολλῆς. Καὶ ἀποστελεί 9ἱ 

Χ 2 ἓ ς τον ον . υ] Ἅς.,, ή, ο. 

σους αγγέλους αυτου µετο σαλπιγγος” Φωνης µεγα- 

| Ἰ ἐκεῖ. Ὦ. (5. β.) Ἐν. 16. Ῥοτς». 
Οορί. Ατπι. Ὑυἱς. οεαπίέ. «ος. 1, 9. 

Ῥτϊκ, ΕοΓ0]. 5οετπ. 9. Τπεοογεί. 

Ἠϊετ, Λας, ὢοὺ ἐκεῖ. 61. 151. νετοῃ. 
νετο. 6ετιη. 1. εο]ῦ. εἶαγ. Μπ. σαΐ. 
ΑίΠ. ΟΥΡ. Απιῦν. ΟΡ. ἵπερ. ἰδοὸ ὧδε. 
ΛΜ. α. Δεᾶ ΟΓὶσ. υέγεςο. (πι) σλα- 
νσέαι Ἱ,. Ἱ. αἶῑιις. Ἐά. Οτἰσ. (5οπιοί 
ἀποπλανῶσθαι) Ἰ πλανηθηναι Ὦ. (8ἱ. 

β.) Υιὶΐς. νετοῃ.΄ 5ετια. Ἱ. Εογο]. 
Οὗ)τ. οεάμεαπία . . « εἴεείοδ, οιΠίέ. 
(η) Ξ5 ΒΡΕΚΗΚΙ,.Ι.Τ2. Τ6. 105. 
114, 116. 191. 191, 295. Ἐν. δ. α]. 
99. Μι. ΒΥ. α. ᾱ. 1. ᾳ. 1Τ. Τὰ. Βντ. 
Οορί. Ῥειε. ρ. δαβίά. Αππι. γμἱς. 
πι, σαΠέ. Ὑετο. «ογῦ. 1. εἶαγ. Πατ]. 

Ορ. Τ]οσάομεί. Ῥεεπάο ΔίΗ. ΒΗπη, 

Ομ. ἵαρ. (ο Ξ ΒΡΕ. 1. οἳ. 

109. Ἐν. 96. Οορί. Βαλίά. Ὑαἱς. (14. 
οχο. «οἳο. «οἱ Ὦ. 9.) ΟΥΡΥ. | δὲ. Ἀντ. 
(ϱ) -- καὶ 19. 3]. ὅ. ΜΙ. ο. ψ. Ὑπ]ς. 
(που Πατ], ΕΠΙΠΙΟΣ.) 0Ἠ198. εἰϊαπι ἵπ 
Μι. ὅ εοἆᾱ. Απιπιοπῖας αρ. Οοτάον. 
Τποεορ]γ1. Ίτεῃ. Απιργ. (ᾳ) σοῦ ἓν 
οὐρανος. Ὦ. (8ε. β.) εαπί. (τς) Ξ Ἐν. 

6. Μι. ἆ. ο. Ε. ΟΥΡΓ. | Ῥορί κόψονται 

Ροπαπί ΡὈ. 1. 09. 194. (8) Ξ1.4τ. 
δ4, Ἐν. 18. ΟΝΓΥς. οίίαπ ἵπ Με. ϐ 
εοᾶά. (6) σπολλῆς καὶ δόξης. Ὁ. (5ἱ. 

β.) 110. Υυς. Τί. εκς. Ὀτῖκ. ΟΥΡΥ. 
ΑΙΩΡΓ. ας. Ηϊετ, (πος ΟΡ. πρ.) 
(4) Ξ- 1. 1. 106. 118. αἰ. 9. ντ, 
Οορί. Ασπι. 8Υ5. Ρ. της, Ῥους, Ῥ, ΟΥΡ, 
πϊογοε. ΟΝΓγ8. οίῖαπι η Μ{, 6 οο6ᾱ. 
ΤΠοοάοτεί. ΟΥ)Σ. | καὶ φωνῖς. Ὦ. 
(Δ:, ϱ.) 86. 40, 61. αἰ. ὅ Μία, ᾱ, 
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. παν / λ 9 ΔΝ 3 ο. 5 .” 

λης' λαὶ επισυνάξουσι τους ἐκλεπτοὺς αὗτου ἐ τῶν 

σΑΡ. ΧΧΙΥ. 

“. σι η 3 νο ”/ δν έῳ κ 

σεσσᾶρων ἀνέμων, απ΄ ὄκρων οὐρανων έως ἄκρων αυτων. 
ι) ΔΝ Ν - ” β ΔΝ / ο 3/ 6 

909 Απο δὲ τῆς συκῆς ῥιάθετε τὴν παραθολήν' οταν ἦδη ὁ 
/ 9ου / Ν Ν τν ; 5 

λάδος αυτης γενηται ἁπωλος, χαὶ τὸ Φυλλα γαδεκ- 
ώλ, / εκ ϱ) Ν Δ ος Θύ ν 8 ... 

9 Φυή, γωνὠσκετε, οτι εγγυς το 9ερος. υτω καὶ ὐμείρ 
ο/ ὃ Ζ / ως /“/ / ο 9 /΄ 

οταν εθητε Ζ οὐ πάντα ταυτα, γώσκετε, οτι εγγὺς 
ν ΄ Ν / , Ν / ς ιο 3 Ν ΄ 

94, εστιν επ Φύραις. ] [Αμῆν λεγω υμ» ου μή παρελύη 
- ο ν ϱ/ 6/ .λ 8 / ιά // ’ ε . 

96 ἤ γενεα αυτη, έως αν "πάντα ταυτα «φενήπαι. Ο) οὐ- 
Ν λϱ α - Ῥ ος κα ο ὃν Ἂι ὦ, ) λ 

βανος καὶ ἡ Υῆ Ὁ παρλεύσιτα" 0ἱ θὲ λογοι µου ου μῆ παρ- 
/ Πλ ος: { ον. λ ὁ μὲ αἱ »Ν λ 

96 έλθωσι. | [Περὶ δὲ σῆς ἤμέρας εκείνης οι ι ὦρας οὐδεὶς 
ἃ )δὺ ς 4! ως Ύ ω ἀ 2 ο ν εδ 

9ἱ0εν, οὐδὲ οἱ ΥΥΕλοΟΙ. τῶν οὐθανων, "εί μή οπατηρ' Τ 

7 032 ἐκφυῇ. 

ο τῆς. 

Εά. Υυ]ς. Τι. Ἠϊ]ας, Ας. Ἠϊον, | 
μετὰ φωνῆς σάλπιγγος μεγάλης. ΥΓ. 

-.Ἠ1εγος. {έεπι ΥΓ. Ῥ. 564 φωνῆς πα 
β5ίεΓ. (κ) -]- ἀρχομένων δὲ σούτων 

φἶνεσθαι, ἀναθλέψωτε καὶ ἐπάρατε τὰς 

πεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἔπολύ- 

σρωσις ὑμῶν. Ὦ. ο8ηέ. νετοῃ. οοἱῦ. 

εἶατ, { Ἀοπ παδθεπί Παν, ΟΡ. ἵπιρ, 
Ας. () ΕάἄΗ. Ἐν. 6. ΑΙ, οµπη 
Ῥατ]λεγ. δ. Μι. ΗΥ. Αμ. Εά. 4, 

γυἱς. Τ, (εχς. οαπέ, «οτΏ. 1.) Λας. 
(2) Ὀαι.. 1.69. το. 109. 115. 116. 
194. 191. 191. 151.915 (ουα ερο(ογῖς 

νὶμάουοα.) 200. 906. ΑΗ. Μι. ΒΠ. 
4, ει]. Ρ. α. αἰ,. Ἰ. Εά. δν. γα, 
πι. Οµ1Υ5, εἰϊῖαπι Ἱπ Μί, 6 ορ. 

(α) σαῦτα πάντα. 1, 69. 194. 191. 
101. 918 (εωπι αἱ. 9.) ΔΗΙ, Μί. Ὦ. {. 
τη, η, ο. Ρ. 8. Υυ]δ. 1η. οσηί. 

νδτο. 56γη. Ἱ. 3. εοτὸ. 2. Ο15ΥΑ. 

οίΐαια Ἱη ΜΕ, 4 «οἆᾱ. | ξ ταῦτα. 90. 

το, 999. αἱ. 8. Μι. 6, γοτοτ. οοτὺ. 1. 

Ὀτίτ. ἔογ, Βατ] Ἠ Χ Βας!]. Ῥεοιιάο Αί. 
ΟἨσγε. αἰἰοιοὶ, ΟΡ. Ίπιρ.. (9) ΒΡΙΠ.. 
38. 40, 108. 115. 191. 191. 195. αἱ. 

19. Μι, Β. α. βαν, ΟτΙ6. πα. (5εἆ 

Ζ λα 
Ο) σαᾳῦτα πώνσα. 

5 Τ µου. 

/ 

υ παρελευσονταν. 

Ο5ὶς, οἆ. Ὀῖ5 μέ τος.) Μασατ. Ἀσςς. 

Ο75. 5αροα. Ο1Υ5. οίῖαπι ἵπ Μι. ϐὉ 

εοἆᾷ. Ἠσοξνεμ. του. Ἠϊαγ. 5οπιο]. 

Άις. (ο)Ξξ ΒΡΕΑΚΜ. 12. Ἐν. 4. 
0.αἱ. 6ο. Μι. 5 νΝν. αἱ. 10. Ἐά. Ἀντ. 
Ρ. Ἰαβδεί ἵπ πι. Ἐπς. ΟΥΓ. | καὶ τῆς 
ὥρας Ξ- 1. 99. 49. αρ. ΜΙΗ. Μι. 11. 
Ῥα»!]. π18. (4) -ἰ- οὐδὲ ὁ υἱὸς, ΒΏ. 
19. 90. 194. Βντ. Πἱεγοςφ. Α9ί1. Ασιη. 

γιὶς. πας. Τί. (εχο. 6οσπ1, 1. 9. σα{. 
Μπα, {οἱεί.) ΟἨ1ς. εἰίαπι ἵπ Μι. 6 
ερἀᾱ. Τπεορ]σ]. ΟΡ. ἵπρ. ΟΣἱ6, ἵπ- 

(οερτ, Παν. ΑΠΙΡΥ, ἀῑξ. Ας. || Βοά 

αβεταί α οοἱοῖθις ογαροίδ οί παχΊπιο 

Αάαπιαπ(1ϊ οἱ Ῥ]οεγ]], ἐοσίο Πϊεγ. οί α 
οοςᾱ. συ. νεἰετῖοις αρ. Απιος, εί α 

εοάᾱ. αρ. Ῥαιυ]ϊπ. ααυ11, Νεο αρπος- 

οιιπί Ὠαδί]. Επέλνπι. εί 5ςπο]]α νο. 

πρ. Μι. (ο) Ξ ΒΡΙ.. 1. 96. 40. 609. 

το. 105. 114. 10Τ. αἰ. 10. εἰ Βατῃογ. 
Φ, ΜΙ. -ᾱ. ἆ. ε- ο..χ. 11. 89τ, υ. 

Ῥεις». Αυγ. Οορί. Βαλίά, ίΠ. Ατπη. 

Β]αν. ὖ. 6. αρ. ΑΙίογ. Υι15. ΕΣ, εχς. 

Ὀτ]κ. Βα5. Ῥεειάο ΑΙ, 0ἨΤγε. (είίαπι 
1η Μι.6 οοἆᾷ.) Ώαπλαξς, Απιῦγ, ΔΛης. 

ΟΡ. Πρ. 
12 
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μόνος. 

Ελα 
γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 

ΤΥΑΤΓΓΕΔΙΟΝ. 

Ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ νῶε, οὕτως ἔσται 97 

ἡ παρουσίω τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. "ὭΩσπερ 58 
ο δω κάν θύκι αι νι 
ζωΐς προ του χασταλλυσ- 

ο. ο λ / ᾿ -. «..ι ο ος μη, 
Ψου τρὠγοντες καί πνοντες γσµουντες καὶ Ιεκγαμί- 

ζοντεον᾽ ἄ χει ἦς μηρς ἐίσηλθε νῶε εἰς τὴν "κιθωτὸν 

Καὶ οὐκ ἔγνώσαν,᾽ έως ὀνωμὰ ὁ κ καὶ ο 99 

ἁπαντας" 

ἀνθρώπου. 
δα ἷ 1 

ποαραλαμ, ανἐται λαί 

ολήθουσαι ἓν 3 
ν. Ν ΄  ) ο 
σοέ Λ0ἱ ενας ο ανα» 

δατε ποία Ῥωρα. ὁ χύ ος ὑμῶν ται. . ο. ν πο... 

Τότε δύο ἔσονται ἓν τῷ οἰγρῷ". 
“ ͵ 

---- ο: εἰς 

τή 

κ ορ 

ε απ / νν η νά 
αφιετὰι. 

άν οὖν, ὅτι οὐκ οἵ- 49 

| ̓ "Ἐκεῖνο ο 45 

γωώσκετε, σι εἶ ᾖδει ὁ 0 πννσο ποίῳ α ρυλακῇ΄” 

ὁ κλέπτης έρχεται, ἐγρήγόρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν εἶασε 
δ ν ες «κοῦ. ΔΙΑ ουν ηνωέ 
ιορυγηναι την οιχίαν αυτου. ία τουτο καὶ υμεις γί- 44 

ϱ/ ϱ/ 

ψεσθε ἐτοίμοε οτε 

θρωπου έρχεται] [Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 45 

ντ ὁ Τη. ον ο πτ ες | 
Ί ωρο ου ΟΟΧΕείΤέν ο υίος του αι- 

Ὦ Ον ῥύλῳ, 

(8 Ξ Βαλίά. αρ. ἸΓοῖἱάε. 011515. ἵη 
Μι, ὃ οοάᾱά. (5) Ξ ΒΙ.. 109. ο]. 8. 
Ότι. ΟοΡέ. Ατπι. αΠί. «οἳΡ. 1. «οἱ Ώ. 

ἴεἶαγ. Πατ” Οτἱς. Ἅᾖ{(Ππ)Ξ1.. Εν. 19. 
νετς, «οτΡ. 1. Ο5ἱΡ. Ρἱ9. (ἳ) γα- 
᾽μίζονσει, Ὦ. ΟΙΙΓΥ5. γαμίσχοντε. Ἑ. 

(6) -- ΒΡΙ.. 1.36. 31. 109. 194. Ἐν. 
«99, Μί. α. ἁ. Ἐά. ΟµἨΤγς. ἵπ Μι. 4 
᾿οοάᾱ. (1) ἕτερο. ΑΙ. 8ντ. 9ΥΤ.Ρ. 
(οᾶ. οί ἵπ «οἆ, ραγῖς.) σογῦ. 1. 9. εἶαγ. 
ἰο]οί, Ἠ]ατ. ΟΡ. Ίπιρ. Απιῦς. | Ξ- ὁ, 

«ἀϊάεπι, αἱ ποία ργαςσαεᾶ. (πι) ἐν), 
Ἁτπι. ΟτίΡ. (ᾳ) ΒΕΕΚΣ, 109. 106. 
114. Ἐν. θ. αἱ. 10. Μι. ΒΥ. Οτἰς. 

«(ο). ἠ- δύο ἐπὶ κλίνη µῖας' εν παρα- 

λαμβάνεται, καὶ ες ἀφίεται. Ὦ. (8ἱ. 

ϱ.) 19.69. ΔΡ. Βαχ. Τ{. (οχο. Ρεσπη. 
ν ο. Γοιο].) ἰο]εί. Ὑπ]ς. ἵα εἀ[ί. 

«γιείοτῖη. Οουγεοίοτῖωπα, 

«ἨΙ6ΓΟ5. 

θἰχιίπ. ΟΣΐᾳ, Ἱπίοιργ,. Ἠϊατ. 719. 
ΕΚαῦφη. || ἵµαςαν Πας γὶπά]εαπέ 8ε]σ- 
Ίϊᾳ γεί. αρ. Μί. ΟΡ. Ἱπρ. Εαίμγπα, 

(ϱ)ἡμῖρα. 
ΒΡ. 19. 69. 115. 194. Μι. 6..8ΥΤ. 

ντ, Ρ. ΑΠ. εαΠί. Ὀτίκ. 
εοἱῦ. 9. Μπν. Ίτεῃ. (α) ὥρῳ. Μ. 
195. 98. 09. 1294. Ἐν. 6, 8ΥΓ. Πίογο. 

Ατ.ρ. Ὑι]ς. Τί. εχς, εαηί. Αιρ. ΟΡ. 
Ἱππρ. (0) ᾗ οὐ δοκεῖσε ὥρῳ ΒΡΕ. 109. 
:ΜΙί. 9. φια ποη φρεγαίί Ίογα, ο8ΠΕ. 
ΤΙ! δοκεῖτε] γινώσνεσε. 1. οἴδατε. 66. 58. 
«61. ἵη πιατς. Οορέ, Δ241. ΑΓ. Ρο]. αμα 

πεδεδἐο Ἆοτα,  αἱφ. ρεῖπι. }. Εοτο]. 
πλέει Ετ]χ. πεδοδῖ, φια Ίογα, Υετᾶ. 

γεῖοῦ. ϱ0Γ8. 1. 9. οο)ῦ. ρθηπι. 9. 
-εἶαι, “δα, έο]εί. Η λατ, Απιῦς, 

εἰς 40 

Δύο 4 

ὢ, πΏ2 μύλωνι' μία παραλαμβάνε- 
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/ ε] Μ [ὁ ΄ 5 τν ή 2}. ” 

Φρβόνίμιος, ον κατεστησεν ὁ χύριος Ἄ--- αυτου επι τῆς 
ε / /”/ ϱ ον ” η ο ὁ 3 ”ω λ Ν 3 

Φεραπείας αυτου, του Ὁ δοῦνι" αυτοίς την τροφην εν 
” ” 3 » ε] 5 Δ ϱ Γά 

46 καιρῳ; Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὂν ἐλθων ο χυριος 
ΜΑΡ ΝΥ, ώς ” ϱ/ . λ / ε ο ο 

47 αυτου ευρήησει "ποίουντα ούτως. Αμήν λεγω υμ; οτε 
” ” ” ΄ 2 .. 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτὸν. 
ΔΝ . . Γη ιν) 1 / [ὰ 

49 Ἐὰν δὲ εἰπη ὁ κακὺὸς δοῦλος ἐπεῖνος ἓν ση καρδία αυ- 
” / ” Ν / : 

49 σοῦ) γρονίζει ο κύριός µου” Ζελθεν" Καὶ ἄρξητωά 
3 ν ὃ : κ Ῥ ὃς ἲ ν αν οκ νν . πύπτεω τους συνδούλους Ὁ -ἵ αὐτῶ" " ἰσίῃ δὶκα)πίῃ (νετα 
”” / ϱ/ ε Ἀ υ- / 3 / 2 

60 τῶν µεθυὀντων" ζει ο κύριος του δούλου ἐκείνου ἐν 
1 5 / ο” υι ὃ Β ” αι }4 0, οὐ ι ι Φ κ ιτ 

5] Ίμερα, Ἠ ου προσθοκΩ» Καὶ εν ὠβω» Ί ου γώσκες Ἰαί 
. ΔΝ Χ / 2 ” ιν ” 

διγοζοµήσει αὐτον, καὶ τὸ µέρος αὐτου μετὰ των ύπο- 
” / ι) .. 2 ε Ν . -ε ΝΔ ια 

κριτων »ήσει' επεῖ ἔσται ὁ Άλαυθμος κοιὶ ο (βρυγµος τῶν 
/ / ε ήν Φ ” 

1 ὀδόντων.] . Τότε [5 ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρα- 
ο», ὅ / ϱ ” χΝ να 

νῶν δέκα παρθενοις αἴτμες λαβουσαι τὰς λαμπάδας 

9 αὐτῶν, εζῆλθον εἰς ἀὀπάντησω τοῦ νυμφίου 4. Πεντε δὲ 

ἃ.οο διδόναι. 
α Ν με ταθών υ εσθ{ειν δὲ καὶ πίνει. 

(5)- ΒΡΙ.. 1. 98. 109. Εν. 99. «απῖ. 
νοτο. Εογο]. οἶαγ. σετπι. 9. Ηί]ατ. 
Ίτεπ. ΑΠΙΟΓ. ἨΗεδγοΆ. (ἱ) οἰκεπίας, 
5Η. 18. 39.49. 69. 114. Μι. 10. | ᾱἷ- 
αίας. 613". 609. ΤΙ. Ἐν. 12. 26. Μί.ο. 

δΐε.ε. ἆΡίπ. βίαν. Ερῆς, ΒΛ5ἱ1, ΟΠΣΥΡ. 
εἰίαπι ἵη Μέ, 6 οοᾷᾱ. (α) ΒΟΡΙ.. 

1. 19. 90. 40. 69. 118. 194. 191. 19]. 
15τ. αἱ. 11. Μι. α. Εξ. Βαθί]. ΟΠ», 

οἴαπι ἵπ Μί.θεοᾶᾱ. (κ) οὕτως 
ποιοῦντα. ΒΟΡΗ.. 1. 19. 69. 109. 194. 

151. Ἐν. 26. 92, Μι, ᾱ. Τ. εχο. υτῖσ. 

3) µου ὁ κύριο. ΒΟΡΙ,, 109. ΟµἱΡ. 
(2) -- Β. 98, Οορί. δαλίά, Αυγ. Ίγεη. 
1πέ. || ἔρχεσθαι. 1. 151. ΟΕ. (α) -- 
ἌἜορι,. 1. 11. 18. 89. 69. Ἴ6. 108. 
Ἴ1δ. 194. 101. 990. 936. Ἑν. 6. 18. 
96. αἱ. 14. Μι. ο. ἆ. Ε. Ὀἱ9. Ἱ. η. ᾳ. Χ. 
10. ντ. Αντι Ῥεσεο, Οορί. δαλμιά, 
Λ8ί. Άππι, Ἀίαν. εᾱ. (ποῃ 4. ὅ. 6.) 

ο γης. Τί 0179, εἰίαπι ἵη Μί, ϐ 

" οοἆᾱ, Εαίηγπα, ΟΡ. ἵπρ. (9) Βοῦ 
ο(8ε.β.) ΕΕΗΙΙΜΒ. 1. 18. 89. 194. 
151. Ἐν. 9. θ. 96. α]. 64. εἰ Β4ΓΡΕΓ. 

4. Μι. ΒΥ. Ε. Ἱ, ᾳ: Ρ. ἵπ πηαχρ. Τά. 
Ῥντ. πίγ. Ῥέγεε. ΛίΠ. Ὁορί. Ατπι. 
γμιΐσ. Τί. εχο. νετς. Βαξ. ΟἨπγς. 
εἰῖαπι ἵη ΜΙ, ὅ εοάᾱ. ΤΠεορΗγ]. (8εὰ 
πο ἵπ Μί. πι.) || ἐσθίει δὲ καὶ σπΊνει. 

Μι ᾱ, ΙΤ. ΑΠ, | δὲ] τε: 6. 1. 118. 
τα], 6. ΜΙ, ο. 8ΥΤ. Ῥετας. Οορί, έΠ, 
Ραθ. (ο) ὠμειώθη. 4]. 89. Έναι- 
5ο] είατῖα. ΥΓ. Ρ. Ἰη πι. ετπι. 1. ἰο- 
Ιεί. ΟΡ. ἵπρ. (4) - καὶ της νύμφής. 
Ὀ. 1. 363 1943 ΒἈγτ. Ῥεγςς. ΑΓΙ. ΘΥΓ., 
Ῥ. οὔπι αδί, (1 πιατς. ποίαίηΓ: ος 

ηοῦ ἵη οπιη]θ8 οοά]οῖθης τεροτίέατ, 
ποπιϊπα(ἶπι ἵπ αἰεχοπάγ]ῃὶς ς, 8]ες- 

απάτ]πο.) γΥμ]ς. βαχ. Τἱ. Ἠῆαν. ΟΡ. 
πρ. Ἀτποῦ. Τϊσοπον. Ο5ἱ5. Ιπίετρς. 
| Νο αἀάπηί Μειλλοά, Βαν], 0ἨΥς, 

βας, : 
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α” .Μ ιν] 

"σαν εξ αυτῶν, ἁφρόνιμου καὶ δ -- αἱ" 

ζςΑΡ. ΧΧΥ. 

/ ͵ / 

πεντε μωρο. 
ς ” Ν ” η ..., 

ἃ Αίτνες µιωρῶῖ, λαβοῦυσαι σὰς λαμπάδας  μνόήὺὰ ο 
ΐ/ ε ” ), Ν ωλρονν ”/ 

ἑλαωβον μεθ) ἑαυτῶν ἔλοιον. «Αἱ δὲ Φρβόνίμοι ἔλαξον 4 
3/ ο -ᾱ -” 2 / Ις ε ” // Ν - ι 2ὃ 

έλαιον εν τοις ογγείοις ' αυτων μετα των λαμρπαθων 
3 » 4 / Ν ι] / 8, ο , αρ, 

ἑαυτῶν. Χ ῥονίζοντος δε τοῦ νυμφίου, ἐνύσταξων πᾶσαυ ὅ 
ἃ 3 / / Ν ν Ν / νο 

2αἳ ἐκάθευδο. Ἰέσης δὲ νυκτὸς κεαυγή γ2γονεν 6 
ὃ λ « / 11 2/ “/ Σε / ι / ἑ 

6θου, ο νυμφίος "'-- ερχεται εξερχεσθε εἰς ἄπαντήσιν 
2 ” / ..α ω / 3 ” 

αυτου. ἘΤότε Ἰγερθησων πᾶσαι αἱ παρύενοι ἐκεῖναιο 7 
ει τὸ / Ν / ον ς Ν Ν 

πω εκὀσµιησαν τὰς λαμπάδας αὐτῶν. : Αἱ δε. βωροί 8 
ο : ρ». ρω. 3 .” / ο (4 

σαῖς φβονίμοις εἰπον' δότε ἡμῶν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν. ὅτι 

αἱ λαμπάδες ἡμῶν σξέννυνται. ᾿Απεκείθησαν δε αἱ 9 
; / . ; Ὠ ολ. / μ.ο, 

Φβονέμοι, λεγουσαι µήποτε "9αδους "ἀρκεση μι 
ΜΗ . υπ] ΄ - ή λ μμ ” ... 

Ἅο υμιν᾿ πορεύεσθε Ρ Ἐ Μαλλον προς τους πάώλουνταςν 
” / Ν 

καὶ ἀγοράσωτε ἑαυταῖ.. ᾿Απερχομένων δε αὐτῶν 
2 / ο” « ζ ου με μήν 

ογορασοιε, ᾖλθεν ο νυμφιος᾽ πὠί αἱ ετοίκοι εἰσῆλθον 
] 3 ο” ] κ. / ΔΝ η / ες ΄ 

μετ αυτοῦ εἰς τους γάμους, κοὶ ἐκλείσθη ἡ φύρα, 

11 

13 

ϱ/ η ιν « ον Ἅ. ι / 

Ύστερον δὲ ἔθγονται κο οἱ λοιπαι παρθένου» λέγουσαι) 
Ψ / “/ ς ε Ν , κ ιο 

0ρεξν Ἀ9βΙΕ, ανοιζον Ίν. Ο ὃε ἀποκριθεις ειπεν’ 

ΝΤ ὃς.  νμ νά ο. ΜΑ. εαουτων. Ω12 οὐ μὴ. 
ρα. 

(ο) ἐὅ αὐτῶν ἠσω. Β60Ρ1., 1. 109. 194. 

101. Μι. α. Βας]. ΟΥ. ἵπ Μι. 4 
εοάά, | ἐξ αὐτῶν. Με. 2. (8) μωοαὶ 

καὶ πέντε φρόνιµαι. ΒΟΡΙ., 1. 19. 105. 

157. Εά. 8Υ5, ΓΠετος. Ανν, Οορι. 4Η. 
Άτηπι, νιής. Πέ, οχο. Ὀτίχ. Ἅᾖ(ϱ)-Γα. 

1, 19. 40. 916. (οἶσι ορίου] νὶπὰς- 

Ῥου.) Ἐν. 6. ΑΗΙ πα]. νά. ρ]ογα- 
απο, (οίἷαπι οί, 9.) Ρα5Ἡ. Επεοραγ|. 
| σου! 1. 6.49. 46. 102. 151. 

ΔΙΗ. Μι. Η. ο. ο.ἳ.π. 10. () αἱ 
οὖν. Ὦ. «απί. εοτ). 9. |. αἱ γὰρ. Β01.. 
99. Όορί. | αἱ δὲ. 151. Ἱίσαι 1. αγ. 
ο). 1. δε φιίίπαιε [σέικε, ν αἱς. Ε. | 
καὶ αἱ 8ΥΥ. 8ύπ. Ρ. πῃς. 241. || αἱ. 8ΥΓ. 
Ῥ. Απ Ῥενε . ΄  Ἅᾖῄἴ) αὐτῶν 9. 

αὐτῶν. ΒΡΕΗΕΡΜ. αἰ. πυ]α, Μί. 

ΒΗΥ. αἰ. 20. Ἐά. Βαξῇ. | Ξ- 1. 44. 
Αυπι, γυ]ς. ος. ζοσο]. σεσπε. }. 9. 
εοτο. 1.9.Ραί. (50.51. Τ.. 1]. 
105. 194. Όντ. Αγγ, Ατγ. Γοτο]. εἶα5. 
Αγποῦ. (1) Ξ- 0. Ἐν. 993 Εὰ, Ῥογα. 
ν, Υμ]ς. βαΧ. δεΓῃ. 1.9. 11π, Γογο]. 
εοιῦ. 2.Ραί. (αι) Ξ ΒΟΡΙ. 109, 

Οορί. βαλίά. Αγ. ρο], εαηί. (σευπι. 
1. ποῦεε: εί.) Μείμσά, Ἐρίς. 031, 

(α) ΡΟΡΕΑΗΣ». 1. ὀ8. Το. 191. 181. 
149 Εν. 6. 36. αἱ. 19. Μι. ΗΥ.α. 
ς. {Τ. Ὡριν. Βα81. 0µ7ς, ἵπ Μί. 8 

εσάς. (ο) ἀρκέσε. Ὦ,. ΑΗΙ, Μι, Β. 
3]. 6. Ἐὰά. (Ρ)ΞΑΒΡάαΠΗΚΕ5.ο6Ι« 
121. 191. 149” 980. αἱ. 9, Μι. ΗΥ. 

ο. 19. Άπια. γμς, Πέ. κε, εοΥ). 9 
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Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΟΘΑΙΟΝ. 
. ΔΝ ’ . ” Ἱ 4 ο’ δι πώ 

19 ομιην λεγω υὐμ1, ου” οἱ δα ύμωας. 

ςΑΡ. ΧΣΧΥ. 

. / Ν / » ὃν λ 6/ ο 

14 οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὖδε τῆν ὡραν Ἱ Τ.] Ὥσπερ 
Υ / ΑΝ / 4 »Ἀ/ ΄ 

γὰρ [ ἄνθρωπος " ἀποδημιῶν ἐκώλεσε τοὺς ἰδίους δούλους» 
. κ" 3 ͵ -” Ν ς / ς ε μμ νάή κ ος 

15 κο πορεθωκε) αυτοις τα υπαρχοντα "αυτου οἱ ὢ 
ΔΝ ”/ / / ιο κ / ας’ Ν α/ ε / 

μεν ἔδωλε πέντε τάλαντα» ᾠ δὲ δύο, ὠ δὲ εν εΚαστῳ 
Ν Ν κ / χο / »Λ/ 

16 κατὼ τὸν ἰδίαν δύναμιν’ χο ἀπεδήμησεν {ευβεως. 1]ο- 
Ν Μα  β Ν / / λ ὃν -ᾱἱ ; 3 

ρευθεὶς δε ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαξώὼν, εἰργάσατο ἐν 
2 ” ν 2 / τα. / / /“/ 

αυτοίςν αι Ὁ οὐ εποἰήσεν ἄλλα πεντε ὅΣ--- τὰλανσα. 
ε / ων. Ν / ) / .Ἡ ον δρ κ 

17 ὩὨσαωύτως καὶ οτα δύο”, ἐκέρδησε Άν καί αυτος αλλα 
/ Ν ν ὅ λ ει] το / 2 Γ 

18δύο. “ὍὉ δὲ τὸ ἓν λαξὼν, ἀπελβων ὠὤρυξεν ὃ εν σῇ 
”-// αὖ ο 32 / { // νά 4 µ η ” , Π .. 

ή κάν απεχρυφε τὸ αθγυριο) του Ἀνρίου αυτου. 
π ν ἆ / Ν ο: ε β τς . ο. 

19 ΝΤετα δὲ χβονον πολυν ερχεται! ο Άυριος των δούλων 
. / ΔΝ / 6 . . ” / /“ Ν 

20 εχεμων, Λοαΐ συναίρει "μετ αυτων λογον. Και προσ- 
Ἆ ϱ ο / / Ν ον ”/ 

ελύων ο τὼ πέντε τάλαντα λαθὀν, προσΊνεγπεν ἄλλο 

5 2 ο” ς οἳ ” ι / 2/ 

α ον εν ἡ ο υἱὸς του ἀνθβώπου ἐρχετα!, 
͵ 

5002 ἔκρυψε. 

 ϱΝ) ἐκέρδησεν, 

(4) Ξξ ΑΒΟΣΡ/(5ἱ. Λ.) ΠΕ. 114. 17. 
23. 42. 60. τ1]. 84. 109. 114. 1982. 

Ἐν. 63 οἱ Βατῤβος. 2, Μέ, α. 10. (1ϊσαί 
βε]ιο]α (αοχίαὶ ἵπ πίτοφια αά]εεία 

ασποσεαπί͵) Ῥγσ, αἱ, Αι. Ῥεγςς, 
ΒΥΥ. Πἱ6γο5. Οορί. Βαλίά. 1. Ανιι. 

γης, δαχ. Τί. Αίπ. Βαθί, ΟΙ1Υς. 
εἴῖαπι ἵπ Μί, 6 οοἆᾱ. Πατ. Λας. 

(9) -- σις Μ. αἰ. 4. Ἐν. 99.εί ρίπτα, 

υ4 νἰείας, Ἐναηφε]σίανία. Μί. ΏΗ. 

5. Ἐὰ. Αὖπι, ΟἨΤψς. ἵπ Μέ. 4 οοἆᾷ. 
(5) αὐπῶν. ΑΛ. αὐσῷ. 49.  Ξ- 0Η. ἵπ 
Μι. ὃ εοᾶᾱ, (6) Εὐδέως πορευθεὶς, 
Β. 1. νετοι. σοσα. 1. εοσΏ. 1. (δοᾶ 
εαπί. εί Εογο]. πέ τες.) || Εὐθέως δὲ 
πορευθεὶς. 118. 194. Ἐν. 96. Μι. τη. 
8υγ. Πίοτος. Ὀτ]κ, οοἵ 0, «0χ0. 9. οἷἶατ, 
ΟΡ. ἵπιρ. Ἰ. ΤΠ ορευθεὶς δὲ εὐθέως. ΑΓΙ. 
| Ξ- εὐβέως. Τνν. 16. Οορί. Οπσγς. ἵπ 
Μι. 5ουάᾱ. ᾖ{(α) ΑΞΣΡΟΡ (8ί. β.) 
Ἡ, Ἱ. 15. 99. 99, 69. 118. 194. 101. 

918 (ουπα Τθ6. 11. 919. 990.) Ἡν. 16. 

99. Μι. ο. δεπιεΙ. 6. Ξ7Γ. ΑΤΤ. Ῥοτες, 

9Υγ. Ρ. η πι. Οορί. 4Η. Απ  υἱσ, 

δαχ. Τί. | -- καὶ ἐποίησιν. 110. 935. 
Εν. 92. Ὀῖ5. νοτοπ. ο0ς5, 3. (χα) 

ΒΙ.. 1. 99. 50. 109, 194. Ἀντ. Ῥετς. 

Ῥ. 3ΥΓ. Ἠϊογος. Οορίέ. ΒαΠπίᾶ, Άτπι, 
γυ]ς. Τί. (οχο. «απέ. Ὀεὶχ.) ΟΡ. ἵππρ, 
(Υ) -ἕ λαβὼν. 990. γρ. Τί. Ιαν. 4. 

| -ἰ- πάλάνσα λαθὼν. ὮἙ. Ἠίπ. οἈπε, 
(2) - ΒΟ31.. 989. 69. 109. Ἀντ, Αγ, 
Ῥετς. ν'.. ΟΌορι, ἈΒαμιά. ἀδί1. Ατπι, 

Ιαν, 4. Υα]ρ. Τί. (οχο. εαΗΠέ. οἶα..) 
Βαςῖ]. ΟΡ, ἵπρ. (α) Ξ Ὀ. (δε. β.) 
ὅ. 96, 69. Ἡ. (εχς, Ὀτίχ. εἰαΓ. ἔοτο].) 
(0) γην. ΒΟ1,, εοτὸ. 1. || ξ- σοιΏ. 9, 
(ο ΑΡΟΡΙ,. ΙΤ. 5Ί. 56. 61. 119. 
2956, Ἑν, 16.Εά4. | κατέκρυψε, Εν. 
69.  (ἆ) πολὺν χρόνο. ΒΟΡ4α1.. 1. 

69. 102. 194. ΛΙ. Μι. ο. Ο5ἱ5, 
(ε)΄ λόγον μετ) αὐτῶν. ΒΟΡΙ.. 1. 194, 
ΑΗ, Μι, Β. α). τ, Εὰ,. 



190 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σαν; χχν. 
’ / . [ή Ἂ κ κ / / ο ά Ε “. 

πεντε ταλαντο» λεγων᾽ Άύριε, πεντε ταλαντά μοι ΄παρε- 
Ἡ π ./ ν / ( / ον ν κ. 2 

δωκως" δε, ὤλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ὃ --- ἐπ αυ- 
πν] / , ”. ο / .] ” . ο // ... 

σοῖς., Ἔφη Ἡ Τ αυτῳ ο κνυρίος αυτου" 1 εὐ, δοῦλε 21 
λ// / ο” Ν ιπ ” 

.κεπ ὀλία ἦς πιστὸς, ἐπὶ πολλῶν ἀγαθὲ καὶ πιστέ 
λ -” ηλ 

σε καταστήσῳ' εἰσελθε εἰς τὴν χαρὼν τοῦ κυρίου σου. 
, λ .’ | 

Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὼ δύο τάλαντα Ἱ--λαξὼνν, εἶπε' 2 
’ ͵ / ’ 

κύριε, δύο σάλαντά οι παρέδωκας' ἴδε, ἄλλα δύο τά- 
/ ͵ ”. / / ο» 

λαντα ἐκέρδησα Ἡ. ἐπ αυτος. Έφη αὐτῷ ὁ κύριος 99 
9 ο” ο” // ” ] κν Ν / δν Αλ ώδι .’ 

αὐτοῦ: εὖ, δοῦλε ὤὠγαθε καὶ πιστε' ἐπὶ ὀλίγα ῆς πι- 
- ον . Α Γ .” ’ 2/ 3 λ Δ 

στος, Επι πολλων σε καταστησω' εἰσελθε εἰς τν χαραν 
” να Ν΄. . 

σοῦ κυρίου σοὺ. Ἡροσελθων δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλοντον 94 
αρ’ Λο) “ νΝ ο }/ 

πρληφως, εἰπε' κύριε, ἔγνων σε, ὅτι Ρσκληρος εἰ ἄν- 
/ / ν] / 4 / 6“ . 

ύρωπος. »ερίζων ὅπου οὐκ ἔσπείρας, καὶ συνάγων ὀθεν κ σθντς 
ι] / ἳ . Ν . κ ”/ . 

ου διεσκόρπισας: Καὶ φοξηθεὶς, ἀπελθὼν ἔπρυψα τὸ 95 

σάἀλαντόν σου ἐν ση γἨ' [δει ἕ έχεις σὸ σόν.. ᾿Αποκριθεὶς 46 

δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ; εἶπεν αὐτῷ' πονηρε δοῦλε καὶ ὀμνηθὲν 
9 Ἴὴ ϱ/ 9 {ά η ο ῳ . 8 Ν ν΄ 8 ή ” 
ἤδεις, ὅτι Φερίζω ὅπου οὐκ ἔσπείρᾳ, καὶ Συνάγὰ οῦεν οὐ 

δισκόρπισα". Ἔϊει οὖν σε βάλεῖν τὸ αρ Μ ΙΟ) μου 07 

τάς τραπεζίτες καὶ ἐλθὼν ἐ ἔγα' "Εκομισάμιην ὢν τὸ ἐμιὸν 

σὺν τόκῳ. “Αρατ: οὖν ἀπ αὐτοῦ σα. τάλαμπόναὶ δότε 28 

σῷ ἔχοντι τὼ δέκα. τάλαντα. :Τῷ γὰρ ἔχοντι 9ο 

(8) Σέδωκας. 1. 8νε, 8ΥΓ. Ρ. Ἱη πα. νε- ἐπ, (είίαπι νο. 92.) Ὦ. Ατιι, Ὑμ]ς. 
τοῦ. οοσῦ. 1. ΟἨ1Υ9. ἵπ Μί. ὅ ορἀᾱ. ᾖ. Ρα. ]αι. (1) ΞΑΒΟΓΡ.1.69. 
ΑΙΟΓ. Οπεῖοά. (5) ΞΒΡΙ, ΤΙ. 109. 194. 41.4. Μι 23 γε, αἱτ, | 
109. 194. Οορί. ίλ, Ατγι Ῥεγε. νν. ο εἰληφὼς, 191. ΜΙί.πι,. (αι) γἱάεσι- 
γυὶς. βαχ. Π.(». γρ. Πί. ποχ]ε- ) Ρταποί.ς. (η) λαξὼν. 9. ὅ9. 1633 
βογΔί ἐπηκέρλησα, οερεγιογαίι δι.)  Ἐά. (ο) Ξ-- Β. 46. Ασπη γυρ. 1, 
|! ἐν αὐτοῖς. 1961. αἰ. 16. Μ{. . ο. α. Εὰ, (εχς, Ὀσ]χ. εἰαγ.) Ηϊίατ, ΟΡ. ἵπιρ, 
() Ξ ΒΟΡΕΚΙ. 98. 109. 194.191. (ϱ) αὐστηρὸς. Ἐά. ΝΕΤΟΠ. (4) ε. 

191: αἱ. 19. Μί. Β.α.ς. ἀ. . Ε. υἱ. 1918 Ἐν. 81. 3ὰ, αἱ. 4. Μι. Β. 10, 

10. αἱ. Ἰ.8γγ. Ῥετο». Ατιη. Υυ]ρ. Η. (τν) κασαθαλεῖν,. -οτ. 191. Ἐν. 18, 

Ἐί αἰί, υεὶκ. εοτὸ. 1. (1) εὖγε. (αίΐαπι ΟΗ1γς. οτἶαπα Τη ΜΕ, θεοάᾱ. (8) πέν- 

νο. 93.) Α3 γι. 1. εχο. οΏηί. τε. Ὦ. οπῃί, 4 φιΐπφμο ἀιρίίοαυΐέ 

ΟµήΕ. οεπιεῖ. Ρας. Ιαί. (0) ἐπὸ ἩἨμας, 



θ] ὀδόντων. 

6ΑΡ. ΧΧΥ. 

ὲ νο άν 

παντί 

” // ν ”/ Ν 6] 

του μή εγοντος Καὶ ο 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 
νι Ἆλ 

δοθήσεται, καὶ περισσευήσεται "ο ἀπο δὲ 

121 

χ 3 // » θ/ 9 ὁὰ ι 

Εχει αθ Ἴσετοι ασ ου- 

-” κ , ” . Ν ’ 

90 του] Καὶ τον ἀχβεῖον δουλον 2 ιέώλετι’ εἰς τὸ σκὀτος 
ν΄ οσο / 3 ον ος ε Ν Φε .ς Ν να 

τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ έσται ὁ πλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμος τῶν 

[ Ὅτσαν δὲ ἔλβη ο υἱὸς του νθρωπου εν σῆ 
/“”” ς ” Ν { ς ἃ ”/ ) 3 ο. / 

δόξη ουτουν αι παντες οἱ Τ ο γΥΕλοί 4..τ αυτου» τοτε 

80 καθίσει ἐπὶ «)ρόνου δόξης αὐτοῦ, Καὶ ὃ συναχθήσεται 
”/ ., ο» / πα. 88 ᾽ ΔΝ 

έμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὼ ἐθνη' καὶ 
, λ 

αυτους ο ἀφοριεῖ 

ἀπ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει σὰ πρόδατα ἀπὸ 

89 τῶν ἐρίφων. 
Ν / Ν 

Και στήσει τα μεν πρόδατα ἐκ δεξιὼν 
ιο ρ Ἡ Ν- 

44 αὐτοῦ, τὼ δὲ ἐρίφιω εξ εὐωνύμων. Τότε ερεῖ ὁ βασιλευς 
” » ε κ ν ο 3 / ” / 

σοῖς ἔκ δεξιὼν αὐτοῦ δεῦτε οἱ εὐλογήμένοίι τοῦ πωτρὸς 

μου, πλήρονομήσωτε σὴν ἠτοιμασμένην ὑμῶν 
/ 

Δασιλείαν 
4 ἩΝ ᾿ ο ” / ών, δι) έ Ν . ἐ ’ α 

95 ὤπο καταοολης κοσμου Επείνασα γαρ, καὶ εθωκωτε 

: μοι Φαγεῖν' ἐδίψησω, καὶ ἐποτίσατέ µε" ἕενος ἤμην, καὶ 

Ἡ ο τοῦ δὲ, { Εχβάλλετε. 8 Ὦ ὤφιοι. 

( Ξ Ό. Ττ. Ἐν. 18. 24. 8]. Μι. Ε. 
Βυτ. σαπί. 0119. εἰίῖαπ ἵπ Μί. ὅ 

οοᾱ. Ὀἱ5, ἵη γ. 5οπιε]. (α) ΒΡΙ.. 1. 
99. 109. 194. ΓΕ. εαπί.. 

ἔχεν. Ε 3 ΣΗΙ.. 10. 11. 39. 61. 69. 
Ἐν. 19. 81. 96. αἰ. 21. Μι. αἲἲ ᾳ, Ἱς, 
Ἡ. ρΧ α.χ. Ψ. 10.11. Ἐὰ. 8γγ. ρ. ἵπ 
εοἀά. ποππιΗἶς. 8]αν. γυἱς. σετηι. ]. 
2. Ὀτιχ. Μπι. (ογο]. δαί. Οτῖς. ΤΙεο- 
ΡΗΥΙ. (8εά η εᾱ. τοπι. εί ρατῖς. τί 
τες.) Βεμο[ία νεί.αρ- Μί. Ηἰεγ. Απιῦη, 
Ῥηή[αςίν, Ορ. Ἱπρ... (Ἠ) -Γ ὁ ἔχων (8. 
ταῦτα λέγων ἐφώνει' ὁ ἔχων) ὥτα ἀκούειν, 

ἀκονίσω. ϱ4 8 Τ6. 181. Μι. Ηνγ λα, 

ο. ᾱ. Ε. ο. ᾳ. τ, Εναηρε[ἰδίατία ἵη πε 

Ιοε(ἱοπς. σρᾶ ΘΗ1Ρ] η πιεᾶ]ῖα Ἰεείῖοπε 

οπηέέαπέ Ῥίεταφαε, | Ῥοεί ὀδόνσων 
νο. 90 Ἠαρο αάἀππί ΕΥΧα:19.69. 106, 
118 ἵπ πι. 194. 125. 220. 995. Ἐν. ὃ. 
14. 18. 19. αἱ. 9. Μι. Ρ. ἵῃπ παχς, 
(5) ΑΒΟΙΙ, 1. 18. 194. 181. 151, 
182.218 (αμιι οεριογῖς γ]πάοβοη. οχο. 
926.) Εν. 9. 26. οι. αἱ. 8φ, Μι. ϐΥ. 

(κ) δοκεῖ 

αἱ]. 14. Ἐὰ. ΟἨτγς. είῖαπι Ἱπ Μί, 6 

οοἆᾱ. ΤΠεορΙΥΙ. || βάλετε ῖξω. Ὦ. 51. 

Ργο]ἱοἰ{ε Γογα». Ἡ. (εχε, Ὀπῖχ. βοτο]. 

εοτῦ. 1. επι, 2. σα.) ΑΙ ἐκθάλεται 

5. ἐμθάλεσε 9. ἐμθάλλεσε (5ἷο σογπι. 1.) 
5. βάλεσες, βώλλεσε. (4α)-ΒΡΡΙ, Ι. 

42. 61. 19. 109. 114. 118. 191, 194. 
1423 151. Μι. ᾱ. Ἀντ. Πϊετος, Ας, 

τοπι. τρ. Οορί. ΑΠ. Ατπι, γυῖς. 
ΡαΧ. Τ{. εχς. Ὀτίχ. Ουἱσ. Έτς. Λίµ, 
Οὐγ. Μαχϊπιις. ΤΠεορΙθηθς οθΓΠΙ, 
Βομο]ία νεί. αρ. Μί. ΟΥ}ΡΥ. Ορ. Ἱπιρ. 

Ἠ λατ. Αι. Απο. ΑΙΙΙ. (0) συν- 
ἀλθήσοπαι. ΡΜ... 19. 99. 194, Ἐν. 1, 
2. 6. 9]. 44. Μι. Β. ἆ. ε, αΙ. 9. Ε, 
ΤΠεοάογεί. (0) ἀφορίσει, Ι,. 1. Ἐά. 
(ἀ)-- Ώ. Βγγ, Αγ, Ῥουες, 9, 9ΥΓ, 
Ρ. πας. Πί. (εχς. σεττη. 1. 9. Εογο]. οΟΓΏε 
κι 6) Ουίδεπες 1 ες ἀῑσίυπι 
Ιαιάαί Ίος: διὸ ποὺ, ἀσθενοῦντας ἠσέξ- 

νουν, καὶ διὰ ποὺς σεμώντας ἐπείνων, καὶ 

διὰ τοὺς διψῶντας ἑδίψων. 



ΕΥΑΤΙΕΛΙΟΝ 

Γυμνὸς, καὶ περιεθάλετὲ με ἠσθε- 36. 
έ 3 / : 

συνηγάγετε με 
” ο “/ 

νησω, καὶ ἐπεσκέψασθε με’ ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ "ήλ- 

Τότε ἀποχριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, 97 

ςΑΡ. ΧΧΥ. 

θετε’΄ πρὸς με. 
; . ”ω Ν / λέγοντες' κύριε, πὀτε σε εἴδομιεν πεμώντα, καὶ ἐθρέψα- 

3 ϱ- ο’ / ὅ 
μεν; ἢ διψώντᾶ, καὶ ἐποτίσαμεν; ἕ Πότε δὲ σε εἴδο- 98 

/ λ / Ἂ λ χ / 
μεν ἔενον, καὶ συνηγώγομεν; ἤ γυμνον, καὶ περιερᾶλο- 

] ” λ υ 

εν } Γ{ότε δε σε εἰδομνεν Β ἀσθενην Ἴ ἐν φυλακή, καὶ 99 
/ / λ ο 

λθομεν πρὀς σε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλευς ἐρεῖ αὐ- 40 
αι... ν Π ” ἃ / ϱ ω ὁν 3 4 μ / . 46 / ι 

σος" "ἁμῆν λεγω υμ, εἐῷ οσον ἔποιήσατε ἐν τούτων 
ὡέρώι,. 4 ο” .» ᾿ / 5” κ 4 / / 

σων ὠδελφῶν Φου τῶν ἐλαχέστων, εµιοί εποιήσωτε. 1ότε 41 
5 υ 2 ᾿ / 3 λ . 

ἐρεῖ καὶ τοῖς εξ εὐωνύμων' πορεὐεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ πατη- 
᾿ / 2 Ν . ἷς Ἆ ..” 8) κ ἡ ”/ 

Εαμβνοι εἰς τὸ πυρ τὸ αἰώνιον ᾿ οὐ τὸ ἠτοίιμωσμενον 
Ἡ -” ” / ” Ἡ / 

σῷ διαθόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτου. Ἐπεφασα γὰρ, 49 
αν τω 3 / 7 ” εν] / ΔΝ 3 ι] / / 

κωὶ οὐκ ἐδωκωτέ μοι φαγεῖν' ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατε 

8) 
2 / / λ Ν ώ πα 

οὗ περιεθάλετε με ἀσθενῆς, καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ 

μ΄ / πμ / δν « Ἆ λ 49 
ππενος μην. Λαί ου συνηγὤγετε με γυμνος χα ” 

5 / ΄ / / λ 

ἐπεσμέψασθε µε. Τότε ἀποκριθήσονται 3 Ἡ καὶ αὐτοὶ, 44 
λέ ͵ / ει :ὸ α’ αλ ὃ ος .λ 
έγοντες' κύριε, πὀτε σε εἰθοµεν πεμώντω, ἢ θυψώντα, ἤ 
/ ολ Ν Ἀ 2 ος αμ ᾿ 

ἔενον, ἤ γυμνὸν, ἢ ἀσθενὴ, ἤ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διήκο- 
΄ / / ” / δν). / Β χ 

νήσοιμν σοµ. Τότε ἀποκριθήσεται αυτοῖς λεγων' ἀμῆν 45 
/ ες "4 2 μμ ” ε ν ο... Ὠ ” 0 

λέγω υμν» εΦ οσον ουκ εποιήσοτε εν τουτων " των ελα- 

1 [νο οι ε ΄ 1η Αα. ὃ ἠσοίμασεν ὃ πατήρ µου. Οουτῷ. 

(48) ἤλβασπει ΑΒΡΒΕΙ.. 9, 194. 101. Ἐν. 
6. Μι Β. Ἅᾖ{(8) Υ.. 98--45. 49. 59. 
6]. (1) ἀσθενοῦντα. ΒΤ). 194. Οἶοπι, 

(0) Ξ116. Μί. πι. (Κ)Ξ115. σὸ ἔζώ- 

σερ, 40» (ἱ) Ρ. (5:. β.) 1. αἶλας, 14. 

(εχε, Ὀρὶχ. Ρεγπα. 9. ἔοτο].) Οἶεπι. 
τοπ. (αρ. ἴτεπ.) οφ ιδπ. ο. ΤΕΥΡΗ. 

Οἱεπι. αἱεχ. Ἠτρροί. Οτὶσ. Ἱπίευρ). 
π]]ηποέίες. (οεά Ονἷσ. δτ. Ρῖ5 πέτος,) 
Του. (5επιοὶ αί τες.) ΟΥΡγ. Ἱτεῃ, 
βαν, (βεππεὶ αἱ τος.) Αιοίογ. ἄθ 
ῥνγοπα]5», ααμά επί. Βαπῃ., Ραιμίπ. Ἰεο. 

Φωϊνίοα, Αυς. 5ετας], ΑἉγίέ, ΥΙΕΠΗ. 

δαν. (πα) Ξ ΑΒΡΕΕαΚΙΑ. 13. 93. 
69, 105. 106. 194. 181. 151.918 (οι 
αἱ]. ὅ.) 995. Ἐν. 1. 9. δ. 6, αἰ. 69. Με. 

ΡΗΥ. αἱ]. 20. Γά, ντ. αίτ. Ατγ, Ῥετς. 
Ῥ. Οορί. Αδὰ, Αγ ας. πας. 1. 
(εχο. Ῥεϊχ. εοτΡ. 9. Μπι. σαϊ.) Όοι- 
επί. Τμεορ]ιγ]. ΟΥρτ. ΟΡ. πρ, 
(1) -{- σῶν ἀδελφῶν µν. 19 ἵππι. 194. 
151. 296. αἱ. Ἰ. Μι. 6. Τ. Χ. επι Ἐ 

ΟΠ1γ8. ἵπ Μί, 6 εοἆᾱ. | Βεά δε]ο[ία, 
νο, αρ. Μέ. οπηἑά Ἡ. Ἱ. πιοποπί ἁἷ- 
βεγία. || σούτων] πιεί Λποι, ἂε Ρυο” 
πιο, Ας. | 
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Φ 3 κ. Α κ 8 α- Ν 2 Α- φ π᾿ 

46 έστω», ουδε εώοίι εποιήησατε. Και ἀπελευσονται οὗτοι 
” ὔ ο. ον νν / 9 λ ή 

εἰς κόλασιν αἰώνιον οἱ δε δίκαιοι εἰς ζωην οἰώνιον. ] 
ν- Αλ ο’ 3 8 ε 3 ” ο / // λ 

Ἱ Και εφγενετον οτε ἐτελεσεν ο ἐήσους Ὁ πώντας τους 
/ / ιωὰ ο. ρω « ωὁ / /“”΄” 

8 λογους τούτους; | εἰπε τοῖς µαθηταις αυτου Οὐδατε, 
ο λα / ς / Δ / ν Α λ 6 ϱ)ἳ ””- 

οτι μετα δύο Ίμερως το πώσχα γμεται' ποιο νιος του 
. / Ἕ ϱ] λ ήν ή 

ἄνθρωπου ποιρωδίδοσουι εις το σταυρωὔήνα!. | 
/ λ “/ ΔΝ 6 

9 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀργιεερείς, Ἱ καὶ οἱ γραμµα- 
-” /“/ Δ ς εδά ον ”» ι) κ 2 Ν -- 

τείς» Άωὠί οἱ πβεσουτεροι του λαου εἰς την αυλην του 
/ ο” ς / ...) // κπ ΄ 

4 ἀρχιερέως, τοῦ λεγομένου " καιάφα. Καὶ συνεοουλεύ- 
/ λ ω. τν 3 / ”’ 

σαντο, ένα τον ἰησοῦν Ὁ δόλῳ αραπήσωσι” ἵ καὶ ἀποχτείνωσι. 
./ / να -” ε ” ο λ / / ας 

δ Ελεγον δε" η εν τη εορτή» εν «γόρυβος γενηται εν 
--- ” .. λ . 4 3 / ” 3 ΑΡ 

θτῳ λα. [Του δὲ {ησου Υ2νοµενου εν βηθανία εν οί 
/ ὁ ” ” .» .] . Ν ε) / 

7 σίμωνος του λεπρου, Προσηλύεν ουτω γυνή αολάξα- 
’ . /” Ωω / // λ / 3 

στρον µυρου ἐεχουσα Ἰ Φαρυτίμου» καὶ πατεχεεν επι 
λ Ν ο εν) ” ὥ η / ΔΝ 

"8 Υσην κεφαλην αὐτου ἀνακειμένου ”. Ιδόντες δὲ οὐ ριο- 
. Ν α 2 ο... / / » 2 α ο / 

Μηταὶ ἃ-- αὐτου Ίγανακτησών», λέγοντες" εἰς τί η απῶ- 
4 ’ ; ΤΝ » ν΄ 

9λεια αὐσηῦ:; 5 Ἰδύνατο γαρ τουτο ἀ Τ πραθηναι πολ. 
. ” ρ” ” Λ, -”» 

10 λοῦ, παὶ δοβήναι  -Ἱ- τοῖς" πτωχοῖς. νους δὲ ὁ {σοῦς, 

Ν 
ο) Τ σο μύρον. 

β » ὃὸ /- 

ροωπτήσώωσι θλῳ. 

(ο)Ξ-Ε.10. 1948 151. α1. 15. Μι. Β. 
ᾖ. Ε. Ἱς, πι. Ρ. Ζ. Ψ. δίαν. ὅ, 6. Ῥοη». 
Ῥ. γυὶς. πι. ΟΠΓΥ». είίααι ἵπ Μέ, ϐ 

εοᾶᾱἆ, ())ΞΏ. επί. (αᾳ)ΞΑ0Ό 
(δ.β.}1,. 1.15. 96. 40, 59, 609. 194. 

Ἐν. ὃρ. αἲ. 4. εἰ Βατύεγ. 9. Μι, α. 
Οορί. ΑΛ, Αγ. ροι. Ύ μἱδ. Τί. (εχο. 
Ῥεϊκ. οοἵϱ. οεἶατ,. σοιπι, 9. σαἰ.) 
{ϱ) καΐφα. Ὦ. 64. Ὑυἱσ. Τί. Ἅᾖ{(8) ΑΒ 

ΡΕΕΠΗΙΙΡ. ρ]ασίῖ, Με, ΒΗ Υ. αἱ. 
20. Ἐά. 0115. είῖαια ἵη Με. 6 «οᾶ, 

ΤΠεορΗγ]. (0 Ξ:456.40, 61. Μι. 
1. | καὶ ἀπολέσωσι. 116. αἱ. 4. Μί.α, 

(α) Έχσουσα ἁλάθαστρον μµύρου, ΒΓΡΙΤ.. 

19. 69. 105. 194, Απ. γπἱς. 1. 
(κ) πολυτίµω. ΑΡ (5ὲ. β.) ΤΙ Μ. 114. 
τοτ. αἱ. 18. Μι... τ. 5 87/. Ρ. ἵπ 

πι. αν, (9) τῆς κεφαλης ΒΡΜ. Ι. 

18. 69. 106. Ὦν. 9. 19. 90, 98. Μι. 
Ὦ. Ε, «οπισ]. ΟἨνΥς. ἵπ Μι. ὅ σοςᾱ. 

(5) -- αὐτοῦ. Ὦ. ϱγ. νετοπ. νεγο. Εεΐκ. 

εο]ῦ. εἰατ. «ογῦ. 2. Μπι. ΟΡ. Ἱπρ. 

Απρ. {(α)Ξ 8ΒΡΙ,.69. 109. 194. 
αρ. ΕΙτεΗ, Μί.ς. (αορί. γυἱς. Π.οχς. 

τὶς, οοἱ ο. (0) -- σοῦ μύρο. 61. 6.1. 

τι]. 151. ΥΣ, Πἴεγος. ΑΓΠΙ.ΝΟΓΟΠ. Υεις. 

(ο) ἐδύνασο.],. το. (4) ΞΑΒΡΙ, 
1. 423 61. το. 102. 114 118. 151. 

Μι, ε, 10, ντ, ππ. Απ Ῥότρε, 

ΑΠ. Αγ, 0οΡ:. Υη]6. δακ. Τί.θχς, 

εοΙῦ. Βαξ]]. Βα51. 5ο1,. Πῖ]ατ, Απο. 

(ο) -- ΑΡΕΑΚΣ. 106, 115. 194.101. 

161. 255. Ἐν. 6. ὁδ. 46. αἱ. 54. Μι. 
Υ.ο. Ε. ΚΑ Ρ. 7. ψ Ρἱ5, Εὰ. ΟΥ». 
είῖαια {π Μί. ὃ ορφ. 



194 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  οβΡ. ΧΧΥΙ, 
ιά 3 ι] / ἄ / ” α ’ ”’ 3 

είπεν αυτοίς τί χΟπους παρέχετε τη γυναμαέ: ἔργον 
λ Ν ] / ] 2 / ιῃ η Δ ... η 

γρ Χαλον εἰργώσατο εἰς ἐμε. ; 95 Πάντοτε γὰρ τοὺς 11 
κ ο με νε ) ο» 39 Ν ι / ”/ 

πτωχους ἔχετε μεθ ἑαυτων' ἐμε δὲ οὐ πάντοτε έχετε. 
-”. / ΔΝ ΄ ” ε 3 ον -” ΄ /. 

Ῥαλοῦσα γὰρ αὗτη τὸ µύρον τουτο ἐπὶ του σώματός 19 
) λ / ε 

Αμην λεγωυμ, 19 
[ος 9.” ω 4η Ἆ 3 ολ ϱ ” δ.» λ . 

ὅπου ἐῶν κηρυγχθῇ το εὐαγγελιο ὁτουτο ἐν ολῳ τῷ 
ο / τα ϱ / ϱ“/ . Ὦ 

λαληθήσεται καὶ ο ἐποίησεν αύτη, εἰς ' µνή- 
/ / ” π/ ΔΝ 8 . “ν ο ο 

µόσυνον αὐτῆς. Ἴόσε πορευθεὶς εἰς τῶν δωδεκα, ὁ λε- 14 

: ' 
μου, πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι µε ἐποίησεν. 

/ 

ηοσ/ῷ, 

/ ο ῤ η] / Ν λ .] ” ο νε 

γὀμενος ἰούδας ἰσκαριωτής» πρὸς τους ἀρχμερείς, Είπε) 15 
/ / / διὰ 1 η λε”, λώῴ ρι 

σι έελετε οἱ θουναι 99 κΩγω υμω παραθώσω αυτόν; 
« κ 4 9 ” ’ ]ς 3 . /“/ ην Ν. 

οἱ δὲ ἔσσησαν αὐτῷ "ικα αργύριω. Και απο 16 

φότε εζήτει οὐκοιρίν ἵνα αὐτον παραδῷ. »}. 

Τη δε πρώτη σῶν ἀζύμον προσήλθο οί μαλν τῷ 17 

νησοῦ, λέγοντες Ὁ'Ξ- αὐτῷ" ποῦ φέλεις Ἡ ἐτοιμάσωμέν΄ 
ο. λ / ε ν ὉἩ δν η] Ν 

σοι Φαγεῖν το πάσχα; ο δὲ ειπεν" υπαφετε εἰς την 18 
/ Ν ΔΝ ὃ ” ΔΝ ”/ 4 ας ο « διδά 

πολι προς τον θεινω, καὶ εἰπατε αυτῳ' "ο ὀιθάσκαλος 
/ ” ΔΝ 

λέγει" ὁ λαιρός µου ἐγγύς ἐστη' πρὸς σε ποιῶ τὸ πάσχα 

μετὼ τῶν μαθητών µου. 
/ 9 ” ρω”. --- λε / : Ν / “” 

συνεταξεν αυτοῖς ο μόνος Ρχαι ο. - το πάσχα. 

᾿ΟὈψίας δὲ γενομένης» ἀνέκειτο μάπὰ τῶν δώδεκα ο. 90 
κ 

Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, εἶπεν" ἁμὴν λέγω ὑμῶν ότι ώ, 

Κα) ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς 19 

ι 
ἅ στα 

{ο τοὺς πσωχοὺς γὰρ πάντοτε. ..ΟΝΑ καὶ νὰ 

Ένα, (απ) -- ΒΡΚΙ, 1.39. 69. Ἱ 
109, 106. 114. αἳ, Ἱ. Μια, ντ. ων 
Οορί. Απ. γαρ, Τίς εςκς. «Όσα, 

Οµ1ς. ἵπ Μί. 6 εοἆᾱ. (πα). ἑτοιμάτ 

(0 ΕΕ6Ο. 69. 191. 151. 918. (οι αἲ. 
τ.) 990. Ἑν, 6. 46. αἱ. 11. Μι. ΒΗ, 
αἱ. 14. ΟἨΓΥ5. οίΐίαπα ἵπ Ἠέ. ϐ οοἆᾶ. 
ΤΠεορΙιγ]. ο άφένόι νε! -- 

94, 96. ὗἹ. '΄ (56)Ξ69. (4) µαρσύ- 
Ἐιο. ὃ. 195.) ΡΕΕΗ. ΑΗ. Μι. 

νυν, αἱ, 10, Γά. Ο5Α, οίίαπα. ἵπ Μ4. 

6 οοἀᾱ. (1) στατῆρας Ὦ. εαπί. νο- 

ΤΟΠ, Υοτο. Ἐπδ. Οτὶς. Ἱπίτ, (ποῦ ϱτ,) 
ἄργυρᾶ. Α. στατῆρας ἄργυρίου. 4, δία- 

{εγον α’βεπίεος, «]α. (1) -- αὐτοῖς. 
Ὀ. ρε. (8:.0.) Κ. 9ρ. ΜΙΙ. 69. Οορί, 

Άγπι 9ΥΓ. ΙήςΓ05, ΥΕΓΟΠ, οϱ1ϱ. εἶάὲν 

σοµεν Τ). 1. 98. 1. 94. Μι. Ἡ. αἲ ἆ.ο. 

{. Ι, αἲ. 8. 018. 1η Μι. 8 εοᾶἆ. 5ε- 

σης], ἵῃ Πο ἱ,  (ο)--Α. ΜΙεπαοϊ 
οοπβίαπί,. (ρ)ξα. ΟπεΥ5.  (α)-Γ 
μαθητών. ΛΙΙΜ. αἲ. Α. ΜΙ.ε. 10. Ὑγςς, 
(εχο. «απί.) 0179. είϊαπι 6επ1ε] Ἰπ 

Μι. ὅ οοάᾱ, | -ἵ- (εὔο. 19, 8---τ.) 
εἰδὼς ὁ ἰησοῦς π8ᾳ16 αἆ ποαιῆτι αὐτά, 90. 
οὶο ΏναπρφεΙἱδέατίᾶ, 



6ΑΡ. χΧΥΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 128 

20 ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. Καὶ λυπούμενοι σφόδρω, ἤρ- 
/ ' Ρ 9 -” ο ο ως ο / ” δ ι-ᾱ 

ἕαντο λέγειν "5 αὐτω εχαστος αυτων µητι εγώ εἰµι. 

29 κύριε . Ὅ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν' ὁ ἐμθάψως µετ᾽ ἐμοῦ 

913εν τῷ τρυθλίῳ τὴν χεῖρα» οὑτός µε παραδώσει. Ο 
Ν ϱἳ ”. / « / Χ / Ν 

ὢεν υίος του ἀνβρώπου υπᾶφγεί» καθως Υἐγβθαπτω! περί 
3 ο 3 ν Χν ”. 5 / ϱ) / . ας. -ε ο . δν 

αυτου" ουνα! δὲ τω ἀνθρωπῳ επεΙνῷ, δι ου ο υιος του α)-- 

βρώπου παραδίδοται. καλὸν ἦν ἵ αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη 

95 ὤνθρωπος ξκεῖνος. ᾽Αποχριθεὶς δὲ ἰούδαως, ὁ παραδι- 
λ Αν ον ιο , 3 ῳ 3 ς Φ9/ / 9 

δοὺς αυτον» ειπε’ μητι εγω εί ῥαθςί ; λέγει αυτω" 

ος σὺ εἶπας. 
ν / λ κ ἔ- λ ε 5 ” νο ελ 

Τσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαδῶν ο ἰησοῦς Ἡ τον 
κ. η 3 ἐλιωα Δ 2 ω 
δέρτον, κά Χοο εὐλογήσας, ελλασε χάι ὐ ἐδίδου τοις 

” ὁ ἐν { ο’ ; / ω / Ν 
µαθηταῖς, καὶ εἰπε' λάξετε, φάγετε' τοὺτὸ ἐστι τὸ 

ο; σῶμά µου. Καὶ λαξὼν στ 
1 . α πα... 
0 ποτηθιον, αι ευχαρι- 

μακό ”/ ».” / .. / 9 3 ο» ) 

στησᾶςν ἔδωλεν αυτοίς» λεγων᾽ "πιετε εὅ αυτου πὰντες' 
[ ” ο πο ο λ ει ἆ λ ν,, ἆ ν /”/ ὃὸ 

96 Τουτο "γὰρ εστιτο αἱμᾶ µου, τὸ τῆς “καμης δία- 
/ δ  νις α. ϱ:5 / ”.. 5 3/ « 

θήκης, τὸ περὶ πολλὠν "ερχυνόμενον εἰς ἆφεσι ἆμιαρ- 

Γ τ 
Ο εἷς ἕκαστος. 

χΧ φ 3 

ον εὐχαριστήσας. 

(8) -- Οἶς. || αὐτῷ -- Ὦ. 58. 44.09. 
109. 124. Μι. Ε. Οορί. Υ1σ. Τί. Ἐας. 
| αὐτῶν -- Β6Ο1.. 102. 01119. είῖαπι 

ἵη Με. 6 εοἆά. || ἕκαστοςἹ εἷν ἕναστορ. 
ΒΟΡΙΜ. 19. 61.68.96. 194. 157. Ῥά. 
6ορί. 5υτ. Ρ. ἵπ πι. σαηί, (6) «ὴν 
αερα ἓν φῷ πρυθλίῳ. ΑΡ]Ι,. 109. 151. 
Μι. Β. ο. επι Ὁ. (8ι. β.) 8υτ, Οομι. 
Άτα, Τυἱς. Τε. Ο1ἱ6. [. τὴν χεῖρα Ξ- 

Οἶεπι, ΟἨγγς, ἵα Μι. 6 οοᾱ. || ἐν τῷ 
φρυθλίῷ Ξ- 106. εἰς σὸ τρυθλίον, ΟΊοιπ. 

Οπῖρ. εεπε]. (0 Ξ Εν.οο. ΄ (α)-- 
ΡΟΡΙ;.1. 11.294.109. 118. 41.9. Μι. 
Ἑς Εν π. γ. 9. Τπεοραγ] (α)ΑΔΕ 
ΣΗΚΜΒ:1.1Ι, 19. 11. 61. 69.19. 
106. 106. 115. 1168. 124. 101. 19. 

149. 909. 916. (οι οπιπίθυς νὶπάὰοῦ. 

εχκς, 195Υ3) 930. Ἐν. 9. 6. 19. 96. 96. 

αἱ. 66. εί Βατοετ. ὁ. Με. ΒΗΥ.ςΕ.ο. 
6, ἰ, 1. αι. ῃ. 4. τ.χ. 10, 1. Εά, Άντε. 

ΙΝΕΓΟΗ. 

Ῥ. Δέ. τοπ. Ετρ. Βας]]. ΟΠΥΥς. εἰῖαπα 
ἵπ Με. 6 οοά4. Τ]έ. Ὀορίς, Ρείτ. απέ. 
Ἠυίπγπι. ΤΠεορΗγ!, Βεμο]ία γνεί. αρ. 

Μι. | εὐλογήσας. ΒΕ1,. 94. 114. ΑΗ. 
Μι.α. ἆ. κ. σ. αἲΠ. Βγτ. Ρ. ἵῃπ Πε. 

Ύετεε, μέ νὶάδίατ. |. 44. ΜΙεπαεὶ 
εοηξίαπέ, «(Υ) δοὺς ποῖ µαθηταῖρ 
ΒΡΙ.. 1. 13. 69. 118. ο... (28. 
1. 102. α1.4. Μι. δ.ο9.{.ς. ᾖ(4)Ξ 
οἱ. 1. 90. 101. αἱ]. 4. Μι. ζ (ϱ)-ἰ- 
λάδεγε. ΘΥΤ.ΝΕΥΟΠ. οἸγ. σετιη. |. 0Ἰδπι. 

ΟΡ. Απο. Βρίρῃμ. (ο) Ξ 051. 
Ἐν. 9046. αΙ. 19. οί Ῥατὺστ. 1 Μι. 

Ῥ. ο. Εξ. πα, Ἱ. η. 815. Αγ. Ρο]. Ῥεγς. 

Ρ. δδί, βαμίά, δ]αν. 4, 6. Ὑυ]ς. πῃς. 
νετςο. 0ἨγΥς. εἰίαπι ἵπ Μέ. 6 οοἁᾱ, 

(4) -- Β!,. 109. βα[ίά. πουέ εἰ αἰεγιό, 
(ο) ἐκχυνιόμενν,. ΛΟΡ. ΑΠ. 

σιὲ [μπεί Ὑμ]ς. Ε. (εχο, ο41{. 
νοιο. σα:.) | 
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ως / δν σὺν ο. 9 λ / ΜΑΣ 2 να 

σιων. Άεγω δε ὑμή, οτι ου µη πίω ἀπ ἆρτι εκ "του- 99 

0ΑΡ. ΧΧΝΙ. 

/ ο” ε / “/ . ) / / .) ς / 

σου τοῦ μἡμιωράν, σῆς προ” έως τῆς Ίμέρας 

ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω µεθ᾽ ὑμῶν καμὸν ἓν σῇ ᾗ βασιλείᾳ 

σοῦ πατρός κ. 

Καὶ ὑμνήσαντες, ἐζπλόον εἰς σὸ όρος σῶν ἐν, 20 

Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ {ησοῦς' πώντες ὑμιεῖς σ2ουδαλισθή- 91 
3 ν] κ.α ιο) ΔΝ / / 

σεσθε εν ἐριοὶ εν τη νυκτι ταυτη' γεγραπται γάρ᾽ πω- 
/ Ἆ / Ν Ἡ ὃ / /“/ Ν ’ 

τάζω τον ποιµένω, Καὶ ιασκορπισθήσετα! τω πρὸ- 
. ; Χο Ἅλν χ ὁ .” / / 

ξατα τῆς ποίρνης. ἸΜετὰ ὃξ τὸ ἐγερθηνα! µε, προάξω 99 
[- . 5 λ φ 7 Ν δι, οἳ ὥ α΄ . 

υμᾶς εἰς την γαλιλωίαν. ᾿ Αποκριθεις δὲ ὁ πέτρος εἰ- 99 
) ι 3 ϊ / / 3 ο ω κ] 

πεν αυτῳ' εἰ Τ πάντες σκονδαλισθήσονται ἐν σοὶ, ἐγὼ 
»Ν/ / ε) νω ϐ 

κα’ ο νὰ σκωνδαλισθήσομαι. Έφη αὐτῷ ὁ ἴη- οἱ, 
Ν / ϱ 2 4 ιο κἳ ΔΝ ” / 

σοὺς' ἁμην λέγω σοι οτι ἐν τούτη τη νυκτὲ, πριν ἀλξ- 
/ 2 ”ε / ) 

Λεγει αυτω ο πε- 95 
Ι 

Ἕτορα Φωνήησαιν τρὶς ἀπαρνήση με. 
λἳ λ 2 ” 

σρος᾽ κῶν δεή ον σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ µή σε 1ο ὥπαρ: 
/ // ΠΙ μ Ν ψ. « β ν.δ 

νησομιοι. ὁμιοίως - Ἀ' καὶ πάντες οἱ µαθήτα! εΠΟ»ν 

’ 2/ ᾿ .»  δ ” .) . ’ 

Τοσε ἐρχεταί [νετ αυτων ο έήσους εἰς χωρίου λεγό- 96 
Ὠ ὴ θ ο” // ΝΔ / πα ο η ” ο’ 

Φενον ο γεύσήμανη, και Ἄλεγει τοι µαθηταις 

: Ν 
' Τ Λ66έ. 1ο ἁπαρνήσωμαι, μου γεύσημ ανεὶ. 

(0 Ξ116. 191. α]. δ. Οἶεπι,. ΟΗπΥς. 
οιἵαπα ἵπ Με. 6 ερἀἆ. ΟστΙ]. ἵπ 5οο- 

1ο «οἁ]οῖς Μί. ᾱ. (5) γινήµατος. 

ΑΡΙ, ΑΗ. Μί. ΒΗΥ. αἱ. 15. ογπεαίι- 
γα, οΆΠ{. Ν6ΤΟΠ. νετο. οο]ς, οὔὐτῃ. 9. 

οἶαγ. (1) διασκορπισθήσονται ΛΟΙ,ΝΙ. 
19.98. 69. 194. 151. Ἐν, 5. 96. αἱ. 16. 
Μι. ἕπι.τ.χ. 233 Εά, (1) Ξ-.Α 

ΟΡΡΦαΗΙΙ5. 1. 69. «109. 194. 191. 
1951. Ἐν. 9. 6. 36. α|. 51. Μι. ΒΗΥ. 
αἲ. 14. Τά. Οορί. οαπί. νεγοπ. νοςς. 

ο]. οοτῦ. 2. Ἅᾖ{(Κ) -- οἳἑΣ ΗΕ. 
69. Ἐν. 9. 6. 9ὔ. 96. αἱ. 26. Με. ΡΗ. 
αἲ. ΤΙ. Γά. Οορί. εἶαγ. | ἀλλ ἐγὼ. 

ΟΥ», οίἶαπι 1 1. 0 εσάς, ϱ) λα. 

69. Ἴ06. ΤἹ. 106. 191. 955. Ἐν. 46. αἱ. 
90. Μι. ἨΥ.ς. ρ. α. 10. αἲ. ὅ. Εὰ, 
(ὤπγς. Τπεοραν]. (αι) ΑΕΕ 

ΗΚ. 1. 96. 40. 61.69. το. 106. 115. 
116. 194. 191. 

30. 40. α]. ὅδ. Μι. ΒΗΝΥ. αἱ. 19. Εὰ. 
Οορι. αμ]. 8Υ5. Ρ. πι5. Β]αν, ΟΠΓΥ9. 

ΤΠοορϊγ]. (απ) ΑΟΕΕΚΗΠΚΣ.Εν.6. 
ΑΠ, Μέι. ά, Ἐσς. Πίος, γεύσαμανεὶ. 

Ῥ. 106. Τι. οχο. «οτῦ. 1. δει, 1. 9. 
ΑΙ α[ίόγ. (ο) αὐτοῶς. 69. 194. Ἐν. 
95. Μέ. γ. Ανά. | -- αὐτοῦ. ΛΟΡ. Ἱ. 
30. 40. 61. 116.191. Ἐν. 96. 46. αἱ.6. 
Μι. Ρ.α. ὰ. {. ο. κ. 10. Ἐά. 9ΥΤ. πί. 
Ῥοιςε, Οαρι. Αμ. γἱς. 1. 

181. 990. Ἐν. 9. 8.6. 



6ΛΡ, ΧΧΝΙ. 

’ 9 ., 7/ 

χαθισατε Ὁ αὐτοῦ» 
ς 5 ο. // 

97 εκει. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 
6/ ο. // 

εως 3 οὗ 

127 

ἀπελθὼν 7 προσεύξωµαι 
λ Ν λ / Ν λ δύ ο ἃ 

Και ποραλαξών σον πετρον χαωί τους ὃνο υἱους 

98 ζεδεδαίου, ἠρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημιονεῖν. Τότε λέγει 
. ” / / 3 6 / ο, 

αυτοῖς ἵ --ἷ- ὁ [ησοῦς-" περίλυπος εστυ Ἰ ψυχή Μου εως 9α-. 
/ α” .” ” 

0 νατου" «ΕεμΩτε ώδε, χαὶ Υ9ΊΥΟθεέτέ μετ ἐμοῦ. Και 
η] ντ // Ν 1 αν) κ / .ς ” 

ο προελθων (24Ο) εἔπεσεν επι προσῶπον ο υτοῦν προσ- 

/ Ν / . / κ /” 1ὃ ΄ η. ᾱ γ 

ευγόµενος Λαὶ λεγων' πάτερ " μιου, εἰ ὄυνατον εστι Υπαρ- 
/ ὰὲα α΄ . λ. ΔΝ / ιο] νι ει] « 2 ἀ 

ελέετω . ἀπ ἐμοῦ το ποτήριον τοῦτο" πλῆν οὐχ, ὡς ἐγὼ 

40 έλω, ἀλλ ὡς σύ. | [Κα) αέργετωι πρὸς τοὺς µαθη- 
Ρ λ λ αν Α Αλ / ορθή, ” 

σος αἱ ευθσκεί αυτους χαθεύδοντας, οί λέεφει ζτῳ. 

/ οὐ ο ο, κ 3 

πετρῳ ουτως ουκ 

4] σα μετ ἐμοῦ ; 

4 , / 
σχυσαοτε µίων ὥραν γρηγορῆ- 

τς υ. Ν / / ο δε 

ῥηγορεῖτε καὶ προσεὐχεσύε, ὧνω μή 
Αιση "9 / λ Ν ” 7 ς ἃν 

εἰσελύησε εἰς πειρασμο)' το εν πνευμα προύυμιον, ᾖ δὲ 

49 σὰρξ ἀσθενής. Πάλι, ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν, προσηύ- 
ς / . / .9 . δύ ” 6 Δ 

ζατο, λεγων' πατερ µου εἰ ου ὂυναται τουτο ἴΞ το 

Ἑ ο) προσελέὼν. 

(ϱ) Ξ 03 61. ὧδε. 98. ἐκώ. 9550. 
(4)Ξ ΟΚ. 90. 44. τ9. 18. Μι. ο. 9 
Ἐεοργ]. [ ἂν ΡΙ,. 1, 69. 151. αἰ. 
3, Μί.6.τ. ΟἨΓΥς. ἵπ Μι. ὅ οοἆά. | 

οὗ ἂν, Α. (5) απροσεύζοµαι. ΏἩΠ. 106, 
αἱ. 8. Μί. α. ς, ἆ. αἱ. 6. Ἐά. ΟἨ11ΥΕ. η 
Μι. 3 οοᾶἁ. ᾖ(85)ΞΜί. Π. 9ΥΓ. Ατπῃ, 

[ ἔκε[σροσεύξ. ΒΠ1,. 69. 105. 151. Με, 

”. δαμίά. γυῖς. Τί. ( -- ΟΞΣΕΕ 
ΗΝ». 61.64.Τ1.Τ9. 108. 114. 116. 

ἔστ. Τοἳ. 145. 10τ. 9968. Ἐν. 9.0. 9ὔ. 
960. 46. α]. 49. Μι. ΒΗΥ.ς, ο. Ε. Π.Ι. 
κ. 10. αἱ. 10. Ἐά. 5υτ. ρ. πις. 5ίαν. 
νοτο. ὐτῖκ. οἶατ. ΤΠμεορΠπν]. (α) ΑΟ 
ΡΕΕΟΗΙ:5. 1. 11. 96. 61. 69. 106. 
114. 191. 19τ. 191.918. (οαπι νιπἀάοῦ, 

οπίσθιας) 990. Ἐν. 95. 6. 95. 6. α]. 95. 
εί Βατδεγ. 4. Μι. ΒΗΥ.α ο. ᾱ. ο. ΕΧ 
ο.τ.χκ. 23 ΙΤ. Εά. οαπί. ΤπεορΙγ]. 
της, | προελβὼν. Ἑ. Αϊ Ὑοτες. Ραιγ. 
(0) 1. 918 (οαπι Τ6. 108. 193. 

2ἱ9, 990, 994. Ὦν. 46 2) Ἐν, 98. νενο, 

Οι]σ. πονίες. Βαξῇ. 0Ἠτ1ς. οίῖαπι ἴῆ 

Μι. 0 οοἆά. Ο61ΡΓ, Ίτεῃπ. Πίου, Λας. 

(Ψ) παρελθάτω. ΛΟΡΒΕΊ.. 124. (2)-ἰ- 
ὠφύη δὲ αὐτῷ ἄγγελος--καταθαίνοντες 

ἐπὶ τὴν γῇν. (α ἵωπς. 93, 48. 44.) ϱ9. 
194. 1950. ἵη πιᾶτς. αρ. Τγοδοῇ, 19]. 
150. ἵη ηχαχςσ. εἰ Ἐναησε]ρδίατ]α οσα» 
πῖα,.  (8)-Ι- ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευ- 

κε. 61. 69. 108. αρ. ΤτεξδοΙ. 191. 
Εναπσο[κίατία.  (Ἠ) αὐτος, ΕΚΜ. 
61. 69. 195. α]. 6. Με. τ. (0) οὔσως 

115. 116. 194. αΙ. 94. Μι. Ζ. Οπτγς. 
(οίίατα ἵπ Με, οοἆᾱ.) πίστη, (1551. 
(4) ἴσχυσας. Α. 81Γ. Ρ. ἵη πι, ο0Γ0. 9. 
ΡεγΠ]. 9. σαί. δαν. (6)Ξ ΑΒΟΣ.Ι. 

99.49.1. Το. 109.106. 114. 955. 
Βαμίά. 871. Ρ. πίῑ, νοτοπ. οϱΓῦ. 9. 

Οτῖσ, Ὀἱ5, ΟἨγΥς. είῖαπι Ἱπ Μ{.6 εοςᾱ. 
ΑΠΙΡΥ. | Απίο τοῦτο Ῥοπιπέ Ῥ. Με, 
6. πα, Ῥο5έ ἔκου Ἱαῦεπί ἰοτ. Ατιι. [ 
φοῦτοΞ- ΜΙ. Υ. τ. 
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ποτήριον παρελθεῖν ἵξ- ὧπ' ἐμοῦ, ἐὼν μὴ αὐτὸ πίω, 

γενηθήτω τὸ 3έλημά σου. Καὶ ἐλθὼν δᾳ» εὑρίσχει αὐ- 49 

σοὺυς πάλιν καθεύδοντως" ἦσων γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμιοὶ 
ο [εθαρημένοι ν 

6ΑΡ. ΧΧΝΙ. 

η] . 9 λ Ν . /“”“ 

Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς, ἀπελθων Ἱπάλω, 44 
α ἷς 2 ΄ /“” κἳ ή. / 5 / 1 

προσηύξατο -- ΕΚ τρίτου. τὸν αὐτὸν λόγον επών. 
/ ./ ' λ λ κ ε πονι ν / 

Τοσε ἐθχετόι προς τους ιαθητας Ὢλαυτου, καὶ λεγεί 45 
3 ». θ ὃ Ὠ . Ν Ν ο 2 "4 ἳ .// 

αὐτοῖς καθεύδετε Ἀσο λοιπον, καὶ Ὁ ἀναπαύεσθε"' 
3 Δ ”/ ς ϱ/ νο δν Ες 5 / ” ς 
ἰδουῦ, Ίγγικεν Ἰ ὠρα, Ἱ αί ο υἱὸς του ἄνθρωπον παρο- 

/ ] ” ς -- 

δίδοται εις χείρας ααρτωλῶν. 
ὃ Ν 1 ”/ ών ε διὸ 4 

δου, " Ίγγικεν ο παραθιδους µε. 
4 ΄ » - λ ’ ιω / 

Και ετι αὐτου λαλουντος, ἰδοὺ. ἰούδας, εἷς τῶν δώ- 47 

Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν' 40 

ὃ λθ Ν . |] ο. 5 λ. λὰ Δ 

εκο; Ίλύε, καί μετ αυτου οχλος πολυς ϱετα µαγχαι- 
” ν χ ο νΝ υ) 9 / Ν /  . 

βων κο ζύλων, ἀπο τῶν αβχιεβρεων αν πρεσουτέρων του 
” ε Ν Χ Μαι ./ Ι] - . 

λαοῦὺ. Ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐποῖς σημιεῖον, 48 
1 λ 

λέγων ὃν ἂν Φιλήσω, αὐτός ἔστι' χρατήσωτε αὐτόν. 
/ λ νο” ” .’ ” 

Καὶ εύθεως προσελθων τω σου» ειπε’ χαιρε ραδΕί, χα) 49 
/ ια ε ιβ ρω α ι ” ε ρω 

κατεῴιλησεν αυτο. Οο δὲ ησοὺς εἰπεν αυτῳ' εταίβει 50 
/ . 

ἐφ ἵΣ" πάρει; τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 

ο ἔ α” 
5 012 πάλιν Χ εὗρεν αὐτοὺς. (2 ὼ. 

(8 -- ΒΡΙ.. 1. ὅ8. 109. 8υτ. η. 
Βαμίά. Ὑμυ]ς. Ἡ. (εχο. Ὀτῖα. σοῦΡ. 
9) Οτὶίσ, Ρῖδ. Πί]αγ, «οπιε]. Απιργ. 
(6) Ο01.. 1. 38. 194. 151. ΛΙ, 8Υτ, 
Ῥετε». Αγγ. Α){1. ντ. Ρ. η πι. Οορί. 

βα]]ά. Απ. Υυῖς. Τ. || εὗρίσκει] εἷ- 
ϱ. ΑΟΡΚ.Ι.. 1. 98.69. 106. 194. 151. 
Ἐν. 95. αἱ. 90. Μι. α. ᾱ. 10. αἰ. δ. 
Ὁλτγε. ἵπ Μί, 6 εοἆἆ. (11) -|- ἀπὸ 
ὕπνου. 143. Ιίεπι αλίας, νεΓΟΠ. νοτο. 

σετπι. 1. Μαι. ραί. (ἱ) Ξ 1.ὅτ. 69. 
114. 118. 194. Ἐν. 99. 86. Βαν. 4. 
ψετο. Γοτο]. | Απίο ἀπελθὼν Ροπυπί 
Β6ΡΙ.. 109. Εν. 95. Υι]ς. οαπΠέ. νο- 
γομ. «οτδ. 1. εοἱῦ. 6οτπι. εἶαγ. ϱ.έ. 
. Ὀοί προσηύξατο Ἱαρεηί Α. 151. 

ΑΠΙ, Εὰ, δυτ.ν. (9 - ΑΡΚ.Ι, 
101. οαηί. νετοῃ. Υετο. | πάλιν. 114. 
ἔν σρίσου πάλιν. Αγ (1) -- πάλν. 

ΡΙ,. 194. αἱ. 2. ορ, Ἰίεπι νετς. 

(α) -- ΛΕΚΙ,. 1. 69. 109. 114. 194: 
151. 90ὔ. εἰ. 5. Μέ. ε. 10. χ.. Αν. 817. 

Ρ. Βαλμίά, Αππι (απ) Ξ ΒΟΙ. 9. 
109. ΑΙῑ. (0) ἀναπαύεσθε; 44. ΛΙΗ, 
(ϱ) -- γὰρ. ΒΕ. Μι. Ἑ. ο. Ἐά. Ατιι. 

Μαλίά. (ᾳ) σοῦ υἱοῦ σοῦ ἀνθρώπου, χαι. Τ,. 

(0) Ξ95. αἲ. 6.Με,. κ. ρᾶ.σ. (8) ὰν. 
ΑΕ(Η. 194. ΛΗΙ. Μι, ΗΥ. α|. 9. 
(ϱ ΔΡΟΡΕΕΗΙ. Εν. 9. 6. 9ὔ. 

46. α]. 24. εἰ Βατβοτ, 9. Μι. ΒΗΥ. 
ο. Ζ. Εά. δ]ανι ΟΠΥ9. Ἐρὶρα, 



6ΑΡ. ΧΧνΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 129 
3 ... .” 5 ” . 9 ο Φα αν Ν 4 

δΙ επὶ Φον “Πσουν» καὶ επραοτησαν αυτον. Και ἰδου, εἰς 
ων ” ’ λ ο / λ / 

υπὠν μετὰ {ησοῦ, ἐκτείνας τὴν χείρα, ἀπέσπασε την μὰ- 
ες ελω. ο ος / χνν Ὅν ὃ ” ο 

γχαίρων αυτου" χα πατἀζας τον θουλον του αρχµε- 
/ ” - σ / / . ο.” δν 

62 ρεως» ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτιονΧ. Τότε λεγει αυτῷ ο {η- 
ον ” / / /“/“ ν / . νο / 

σους" ἀπόστρεψὀν ὅσου τήν μαγαιραν εές τον τοπον 
” ’ “/ 

αὐτῆς πάντες ο οἱ λαβόντες μάχαιραν, ἐν 2 Μαχαίρω. 
λ .» 3 / / 

δν ἳ αϱ ἀπολοῦνται. .Η Ὁ δοκεῖςν, ὃτι οὐ θυρεό ῷ ἄ μπι) 

παραμολέσαι τὸν πωτέρα ου, καὶ ο γω δλών μοι πλεί- 

δ4ους Ἰ | δώδεκο ἆ Νοφεώνος ο νλήν Πώς οὖν πληρω- 
/ 

ὁδθῶσιω αἰ γεαφωήη: ὅτι οὕτω δεῖ }θεσθαι Ἔν εκείνη 

τῇ ώρα. είπεν ὁ ἼἼσους γοῖς  ώὰ ὡς ἐπὶ ληστην εἐξήλ- 

θετε’ μετὸ Μνωγαιρῶν καὶ ξύλων, συλλαξεῖν µε. καθ' 
ε.α / . κε... ο 9 / 

ἤμεραν ᾱ-- μπρος υμιᾶς εκαθεζοµιήν 

"56 σῷ Ἱερῶν κωὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. 

’ νο 
--διδώσκων ἐν 

ΤΓοῦτο δὲ ὅλον γέ- 

γονεν, ἵνα πληρωῤώσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητὠν. τότε οἱ 
. ϐ λ Ἡ / Ἱ κ 9 / Δ.Α Σ/ 

μαθηταί ᾿παντες οφεντες αὐτον, ευ ΥΟΝο 

ϱ δὲ ΄ Ν . « 5 Χ .ν 

δ Οἱ δε [κρατήσαντες τὸν ἰησοῦν, ἀπήγαγον πρὸς καὶ- 

ἀα ῳ 
090 ἀποθανοῦνται, 

(α) κρατήσας. Όθ. Ό8δ. (κ) -Γσὸδε Οἱ. (ο) Ῥοπίέιτ ροβί μοι ῖπ ΒΙ,. 
ἔων. 44. Οορί. Ἀτ. σετ. 2. {(ὖ)Ξ γι, μί, Ῥενο. Οορί. Φαμίά, Ασπη. 
99. 110. 31.8. Μι. α. τ. 8υὴ, οο-- γυηΐς. σοτω. 1. ορτὺ, ἔοτο]. Ο5.. 
είῖαπι ἵη Μί. ὅ εοἆᾱ. || Ροδί µάχαι-  (Ομτγς. Πίος, [ Ξ Μι. 10. ΙΤ. Αυγ, 
ρω ροπυπί 1, 1.689. 1058. 115. 191. Αι, Ὀτὶκ. (4) λεγεώνων ὦγγέλους. 

Με. Ι. Οτἱρ. Ῥαφί, ΟΥ, (2) μα- ᾖΚ. 49, 19. 114. λεγεώνων ἀγγέλων, Ἱ,, 

«χαίρη. ΑΡΟΣΣΗ,. 121. Ἅᾖ{(α) ΕΗΚ. Ἅᾖ{οπιῖςο απίρα ἢ) ἰέοπι Α.Ο. πιέα {ε- 
Μ5. 11. 11.40. 61. 69. 106. 108. 110. Είοπεν απιπεἴογιπι, νθτοη. Ὀσὶχ. Εογο]. 
116. 191. 151. 161.918 (επι «σ»(εεῖς 

νἱπάοῦ. οχς. 194.) 9956. Ἐν. ο. 3. 

4. 5. 90. α]. 14. Μι. ΒΗΥ. α. ς. 4. 

Ε Ἱ. Ι. ρ. α. 10. αἰ. 10. 14, Άγε, υἱς, 
Ῥετεε. ἆμὰ, Ονίς. πι. Βας. 0ΥΓ. 
ΌΠγς. (πα δέπίταπιαπς, οίῖαπα Ί Νἱτ. 
εοάά͵) ΤΗεορπα σσ», ΤΠεορΗΥΙ, Ἐν- 

ο πχ, Λας. Ραεϊαη, (0) δοκεῖ σοι, 

ο” 1. 118. 161. 930. γη, ρ. ἵπ πα, 
γος. Ἱ. 

εοἱῦ, 5ουπι, 1, οοτῦ. 9. εἶατ. Παν. 

μεο. {(ε) ἐξήλθατε ΑΡΟΒΕΙ,, 194. 
Ἐν, 0. 99. ΛΙ, ἤλθατε, Τ). Τί. οχς, 
εουῦ. 1, κείται. 1. Εκ, (με; 116. 

(8ἱ. απ.) ΑΗΙ, οορί. (8)-8ἱ.. 109, 
Οορί. ΟΥΓ. | Τη Λ. οχίαί ροςδί ἐκαθεζ. 
(03) 55 1 ΟΥ5, { Τη ας (αἱ οἱ ἐν τῇ 

ἱερῷ) 1ου παπία{. (4) Ξ- Εν, μω, 

ορι. | | 
Ν. 
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. / αἱ . 
άφαν τον ἄρχιερέα, ὅπου οἱ γραριριωτεῖς καὶ οἱ πρεσ- 
6 ύσεροι συνήγθήσων. “Ο δὲ πέτρος ἠκολούθει Κ αὐτῷ 
1 2 6, / / ιο] Σ. -”. νο Ν 3 

: απο μµακρὂθεν έως τῆς αυλής του αθχιερέως. Λιοί εέσ- 
νο λα 2 δι λ ας ε . ΄ . Ν ’ ι 

ελίων ἐσω ἐκάθητο «νεταω των υπΊρετων, Ἰδεῖν σο σελος. 

Ο; δὲ ἀρχιερεῖς πλ οι) Οἱ πρεσούτεροι 

έδριον Ἡ όλον ἐζήτουν ψΨευδομιαρτυρίαν κατὼ τοῦ Ἰησοῦ, 
5/ 

οπως 

αΤ-- πολλὠν ψευδομιαρτύρων προσελθόντων ῇ”. 

ϱον δὲ προσελθόντες δύο " ψευδομιάρσυρες»’ 

ο ” Νε / /“ 

2 ἄυτον «ωνατώσώωσι. 
ο 

ΡΚαὶ ουχ εὗρον, 60 
/ 

ύστε- 

”/ ., ” ΝΔ Δ ... η «44 

σος ἐφη' δύναριαι κωπταλυσαι τον ναὸν του «Υεου, ο) 

διὰ σριὼν ἡμιερὼν οἰκοδομιῆσαι 
5 ή/{ 

ν ε ὁό ΔΝ .’ 1... 398) 3 ’ / α” 

στας 0 αρχ2ρευς ειπεν αυτω' οὐδὲν αποκρυἩ5 τσ ου- 

σοί σου καταμιαρτυρουσῳ; 
λ“4 ας Ν 

'Ὁ δὲ ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ 

ο 
02 Φαναπώσωσω αὐτὸν, 

ελθόντων ουγ, εὗρον. 

(190 Ξ 38. 61. Εν. 18. Μι. Ε. δΥΓ. Ρ. 

ΠΣ.σ6γΠ. 9, (1) Ξ ΟΕΙ,. 1. αἱ]. 11. 
Μι. α. πι. ο. ΖΧ 1]. (πι) ΞΒΡΡΙ,. 

60. 109. Ι51. Οορί. Βαμίά. Άτπη, 

Βἰαν. γυῖς. Τί. εχο. Ὀπϊχ. Ο5ἱ6. Ὀἱ5. 

ΟΥΓ. (1) Ξ5 Ἐν. 28. Οτὶς. Ρῖς. | 
Τη ας απία σὸ συνδρον Ῥοπίέαγ. 
(ο) ΑΕΕΚΗΜΕ. 11. 19. 106. 191. 
318 (ουπι εορἰεγῖς νΊπᾶοΡ. εχο., 194) 
205. ΑΠ. Μί.ΒΗΥ. αἱ]. 17. Ε. «απί. 
ΟΡ. Ρἵ8ε.  Ἅ(ϱ)Ξ 8.9. 990, εοΙῦ. 
(4) καὶ σολλῶν Ψευδοµαρτ. προσελθ. οὐχ 

εὗρον Ξ- 943 86. 99. 180. 198. Ἐν. 83 
εἰαε, Μί. χ. Ἰ. πολλῶν Ψψιυδοµαρτ. 

προσελῤόνσων ]αησαηί πηἰεσεἀδπεῖ καὶ 
οὐχ. εὗρον, ΟΠΙἵ580 καὶ οί ροβἰογἰοιἹ οὐχ 

εὗρον ΒΟ31.. Ἱ. 51. 109. 118. 194.209. 

Ἐν. 99 Χ ΟοΡρί. ΑΓΠΙ, Ρεν», ν. Υυῖς, 
νοτοΟΠ. 69018, 1. σείπι. 1. 9. Μπι. δα{. 

{οτο]. Οτὶρ. Οῖε. ΟΥΓ. Βιοθίεγ Ἠο8 
οὐ χ- εὗρον ροδίογίιις οπαϊέέαπέ, Ποεί καὶ 

γοιποαπί, 5ΥΥ. ΑΙΤ. Ῥοαἱ». ρ. 8ΥΓ, 

' Τ καὶ: πολλών ψευδ. προσ- 

Ἠϊοιος. βαβίά., Β]αν. 8. || πολλῶν προζ- 
ελύ. Ψευδιµαρτ. ΑΒΙ,. 109. 194. 81. 
Πάεγο». Ο5Ι5. 5. σρεσελθ. πολλ. Ψευ- 
να 1. 118. 209. | άνω μνν δν 

μαρτύρων. . | τὸ ἔξῆς, καὶ πολλοὶ 
προσΏλθον Ψευδοµάρτνρες, καὶ οὐχ, εὗρον, 

τὸ ἔξης. Ὦ. δεφιεπίία. Εξ πτιὲ ας- 
οἑδεγιιπὲ [αἶοί ἐεσίεν, εἰ ποπ ἔπυεπε- 
γωπέ γε δεφιεπίία, (ξοτία Ἱεροπάκπε: 
γεια, φοφμεπίία.) οπηξ. | οὐχ. εὗρον 
Ρηῖας] ποπ ἐπυσπεγιπί εσαήόος. . 
ποπ ἔπυ. εἑέωηι τοῦ, εἶατ. | οὐχ εὗρον 

Ρορίετίε] ποη ἐπυ. εα]ραπι, ΒΕΙΧ. ποπ 
ἐπυ. φιζοφιαπι ἐπ οὐ 9. ἐπ επι, οοἱ). 
εοχϱ.2. εἶατ. ποπέπυ. επέ(ωηι γεἶ, γετς, 
(98Η. 1. 109. 118. 194. 909. 8υΓ. 
ΑΓΓ. Ῥεσα, Ρ. σι αν Οορί. δα- 

Ἰ (8) -- Β. 
1. 69: 102. Ασπα, οἡς. Ρ4.. | Απίς 
οἰκοδ. Ῥοπαπέ ο. οηρ. βομιο]. ; 

αἰέμά, οἱ, 
' 
τα 

λε 
χα: το συν- 59 

Ἐλέπον οὗ- 61 

Κα) ἆνα- 69 
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͵ ο’ τω, 3 / “/ 

ἑώπονριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ' Ἡ ἐξορχίζω” σε 
” Γ. ” ” / ” / 3 Δ σ΄ ο 

πωυτὸὰ τοῦ εοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμιν εἰπης» εἰ συ εἰ α 
« ” .ν δα) ο ὃν ὸ ” Ν 

64 χβιστὸς, ὁ υἱὸος τοῦ «εοῦ. Λέφει αὐτω ο {Πσους' συ εἰ» 
.”ν , . 3 Ν ΔΝ ο 

πως Ἀ. πλὴν λέγὼ ὑμῖν ἀπ' ἄρτι Ἐ ὀψεσθε τον υἱον του 

ἀλθρώπου ιθήμόνον έη δεξιῶν τῆς δυνάμεως, κοὶὶ ἐρ- 

65 χόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
ας Άν Ἡ ϱ / ε ” / ο /“/ 3 ΄ 

διέρρηξε σὰ ἑμώτια αὐτου, λέγων) --οτι εδλασφή- 

µησε" τί ἔτι γρείαν ἔχομεν μαρτύρων: ἴδεν νῦν ἡκού- 

θ6σατε τὴν βλασφημίαν ”-- αὐτοῦ. εν, ὑμῖν δοκεῖι οἱ 
Ν .] ών .’ ”/ / 2 / δ αν 

67 δὲ ἀποχριθεντες εεπο»" ενοχος ανάτου ἐστί. Τότε ἐνε- 

πσυσων εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐπολάφισαν αὐτόν' 

; δὲ ἐρῥώπισων Λέγωτες' προφήτευσον ἡμῖν γριστὸ 68 οἱ ὃε ερρ νν Άεγοντες" προφήτευσον ἡμῖν χριστον 

σίς εστιν ὁ παΐσας ν. | 

ϱο ὉΟ ὃὲ πόσρος αεζω ἐκάθητο ἐν σῇ αυλή: καὶ προσ. 

λθεν αὐτῷ µία παιδίσκη, λέγουσω" καὶ σὺ ἦσθω μετὰ 

ΠΟ {ησοῦ. τοῦ Ὁ γαλιλαίου. Ὁ δὲ ἠρνήσατο έμπροσθει 

ο, αὐτῶ" ἃ πάντων λέγων οὐκ οἶδα τί λέγεις: 

Γ 711 Ἐξελθόντω δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν 6 αὐτὸν, 
2/ λ / . ο” 9 ρω .”/ α’ . 

ολλ Ἀ καὶ λεγει "Οοτοίς εχει καὶ οὗτος ἦν 4 ετα 

} Ο9 αὐτεῖς. ἐκεῖ καὶ. 

(ὁ-Ξ ΒΙ. 1. 69. 102. Οορί. Βαμίά, Μι. Β. εεπιε]. Ἡ. Ὀἱ5. Υ. πι, τ. αἱ. 16. 

γυῖς. «οτΌ. Εοτο]. 6οτπα. 1. 9. Μα. Τὰ. βαν. 6. Ῥετο. νν, (1118. οἰῖαιη 

Οτίς.. (α) ὀρίζω. Ώ],. 69.19. 194. ᾗἵπ Μι. 6 σοὰᾷ. ΤΙεορΙΥΙ. (ά)--Κ. 
οἱ. δ. ΟΥΕ,  - (κ)- ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἐν. 1τ.τι. Το. Ἐν. 99. Μί.πι, τ, Τήσυ- 

5. .) 5 ΡΒΟΥΣΡΗΕ. 109, Ατπά. ρα].  (ϱ) - οὐδὲ ἐπίσσαµαι, Ὦ. Ἀντ.' 
Ναἱσ. Τε. Οτίᾳ, Οπήγ9. εἰίατα απ Μί, ἸεΓοβ. γογς, νετοῃ. Μπη. (8) ξελβέν- 
θεοἆἆ, Οντ.. (5)ΞΝΒΡΙ.. 109, Οορέ. σος δὲ αὐτοῦ. Ὦν Ἐν. 11. γυ]ς. «ο)ῇ, 

ΒαΙήά. Ψμΐσ.τενς, εοτΏ. έοτο]. εοἱὈ. Ὀτίακ, ξοτο], «ο)0. «οτΡ. 9. εαν. Άλαν, 
Εοτια; 1. εἶατ. :':(8)ΞΜΕ. Β, ειπε]. καί, 55 αὐσὸνι ΒΗ. 19. 5Ί. 105, 116. 
δῬοςί (Σκάδησο . βαση» ΒΡΠ. 1. 109. Ἐν, Ἱ. Με. (8) Ξξι. Εν Ὁ]. 

194, 151, Ροεί αὐλῇ ΟΗΥΥΑ. 1η. ΜΗ, 6 (Λ) 4- παβίσκη. Ὁ. γυ]σ. νοΓοή. νετο, 
«οοᾱ. | ἔξωέεν. 12: (9) ναζωραίου. ϱ. «εο)ῦ. «υτὺ, 9, οἷατ, Μπι. δαἰ. -{- φυνῄ 

ΜΗ. ε, 23 8: Ῥετβ.ρ....(ϱ) ἰ- αὐτῶν -σᾳ Αππι (4) ΑΟΕΛΕΙ. 10. 11. 11, 
- ΑΟΣΕΗΚΜΕ, 1. Μη. 61. τι. 15. τα. 3. 40.69. 115. 116. 118. 194, 191. 

11, 106. 198. 110. 194. 191. 149, 191.141,909. 918. (αρ. Βἰγο) αν. 
ϱ09, 990. Εν. 5. 6. 30, 96. 46, αἱ, 61, 3. 5,0, 19, 98, 38. 46, αἱ, Τ6δ. Με. Β. 

κό | 
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Ἰησοῦ σοῦ ναζωραίου. ζαὶ πάλι ἠρνήσατο μεθ. ὁρχου" Ἴ2 
ϱ/ 9 α’ ἃ ”/ 

ὅτι οὐκ οἶδα σον ὤγθρωπον. Μεσὰ μιαρον δὲ προσελ.- τ3 
/ εε .” ιο υ / 5 Μ΄ ἃς λ ΛΑ 3 

θόντες οἱ εστῶτες» εἰπον τῷ πετρῳ' ἀληθως "χαΐσυ ἐ 

αὐτῶν εἰ; . 

ἤρζωτο 

θρωπον. καὶ εὐθέως ἀλέμτωρ ἐφώνησε. 
/ ο” εὐ ] 

ο. σου κ ρώημή, 
..// 

Ὡ- σου 

λ λ / ο». / αμ κ / 
καὶ γαρ ἤ λαλιώ σου δῄλόν σε ποιεῖ. Τότε 74 

η κ Α.Α 7λ 0, ᾽ θά Ν.. 4 

χαταθεµασίζειν’ οί οκνυειν' οτι ους οίδα σον ον- 

Καὶ ἐμνήσθη ὁ 6 
ο . ιν 

{ησοῦ, ρηρον -οαύ- 

τῷ" ὅτι πρὶν ἄλέατορα Φωνῆσαι, τθὶς μα με. καὶ 

ἐζελθὼν ἔζω, ἔχλαυσε πικρῶς. μ | Ἱα, | 

Πρωίας δὲ γενομένης, [συμιεούλιον Ρέλωβον" πάντες 1 
ο 3 .. κ ς / ιο) ο ή ακολ... . 

οἱ ὠρχιερεις καὶ οἱ πρεσεύτεροι Ἱτοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ 
2 -” “ ωέ 2. 

ἰησοῦ, ὥστε «᾿ανατώσαι αὐτὸν. 
λ / 

ὀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν 

Καὶ δήσαντες αὐτον σι 
Τ ο ολ έ κὰ σέ αρ. 
αυτον "ποντιῳ  πιλατῳ 

τῷ ἡγεμόν.] Τότε [ἱδὼν Ἰούδως ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν, 8. 
οτι κωτεκρίδη, μετοιμεληθεὶς ἑἀπέστρεψε” τὰ σριά- 

ποντω ὠργύρια τοῖς αρχγμερεῦσι καὶ α σοῖς πρεσε υτέ- 
/ . μα ο 

ἐδις, Λέγων' Ἡμαρτον παραδοὺς αἷμω Σο» ὤθφον., οἳ 
λ ο ’ Ν 5 υ λΝ 2/ // 

δε εἰπον τί πφος Ίμας; συ }ο20ψει. 

ν κοταναθεµιατί ζει Ἡ 

"Καὶ κών τὰ 

τος δίκαιον. γ αο ὅ 

9. Ἡ. υἱ9, Υ.. αἳ. 19. 8υτ. πέν]ἀρέαγ, 

Β]{ιν. 9.9. εἀὰ. άοέΠ. || αὐτοῖι ἐκεῖ. καὶ. 

161. 934. 9960. Ἑν. 44. αὐποῖς ἔκείνη- 

καὶ. 1951. αὐφοῖε. ἐκεῖ δὲ. Ἱτ. 990. ἔκεῖ 

καὶ, Μι. κ. ΟἨγΥς. ἵπ Μι. 6 οοά. 

ΤΠιδορΏγ]. αὐσοῖο καὶ. Ῥεις. ῥ. τοῖς 
ἔκε. ὈὉ. 109. δα]ιῖά. (6) Ξ0Ό.]. 

(95Ξ1.. Ἐν. 99. | καὶ γὰρ -ἵ- γαλιλαῖος 

εἶ, καὶ: ἡ λαλιὼ είς. Ο. 8ΥΓ. Ρ. οσα 

αδί. || δηλόν σε ποιῖ] ὁμοιάζει. Ὦ. νοτοη. 

νετς. οἶα9. «οἱῦ. οοἳς. 2. (απ) ΑΒ 

ου (δι. π.) ΕΕαΗΠΚ.Ι ΜΕ. Εν. 2.8. 
4 6. 36. 46. αἱ. 109. Με, Β. Ὀἱ.. Η. 
υὶς. Υ. αἱ. 20. Τά. Οἱ175. εἰἶαπι ἵῃ 
Μί, ϐεοάἀ. ΤΠεορΗΥΙ. (4)ΞΑΒ 

ους. 10. 96. 40. 12. 106. αἰ. 16. Μί. 
Ὦ. ὑἱς.  Η. Ὀΐ9, α. 10. αἰ. 19. Εά. 

(ο) Ξ 98Ρ!.. 98. οτ. 61. 109. Άται, 

γυῖςφ. εοτὺ. 1. 9. ἔοτο]. οοἱῦ. εἶαγ. 
δεῦπη. 1. 9. σαΐί, ΟΗΓΥ5. ἵπ Μί.6 εοάᾱ. 

(0) ἐποίησαν. Ὁ. (δί. β.) νοτο. Ὀτίκ. 
εοἱρ..σαι. (4)Ξ 10. αἰ. 4. Μι. 10. 
81.4. (8)ΞΞΟΙ,. Ἐν. 51. Μ{. ᾳ. 8ΥΓ. 

Ῥ- εαπι οΡε]. Ὑα]ς. Τί. Οτἱς. (5 

ΒΙ..109. 8Υγ. Άγ. Οορέ. Βαλίά. Οµίς. 
(ι) ἔστριψε. ΒΙ,. 1095. Οτῖς. {ογ. [ 

ἀπέῤῥιψε, 56. 58. πεἰοεέ, οππ{.. )Ξ 
ΟΕ, 10». α]. 8. Μι. Ἡ. ρίς, 8. ἆ,ω. 
μή Ου]ς, {εγ. Ώυς. (κ) Β. ἵη πιθγς 

1. (Πίαί. Ὦ. ϱτ.) Βγγ.΄ -βα]ά. Ατπι. 
γυῖᾳ, 1ι. Ο5ίς6. απαίετ. (Αεπιεί αί 
πες.) ΟΥΡΓ. Ἰαιοίξ, Απιυγ. Ίμεο. Αις- 
{ος 4ο τοπ. (9) ΑΒΟΕΠΠΗΙ, 
«18. 14:69. 151. Ἑν. 6. 96. αἱ. δ. 
(Με. Β. οἱ5, Υ. αἲ. 8, Ἐὰ, Ἀγε, ρ. ἵω 
η, ργοδςε. ΟΓ]5. Ού:. μήοχος. -- - 
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. αώ 0 ο η δεν νν κ 

:. αργύριω "εν τῷ νοῶν ἄνεχωρησε' καὶ ἀπελύων απἠγ- 

6 ἕατο. Ο/ δὲ ἀρχιερεῖς, λαξόντες τὼ αἀργύρια, εὐπον" 
3 2/ ” . Ν 3 ΝΔ α κο  Μ 8 Ν λ 

ουκ εζεστι (θαλεῖν αυτο εες τον κορθανᾶν, επει τή 
4 / δα. 9 
Ἱ α.ωτος εστι. Συμβούλιον δὲ λαθόντες, ἠγόρασαν ἐξ 

μα ν . 9 τν / Ν “9 / 
ἀυτῶν τον ὤγρον τοῦ κεραμέως, εἰς ταφην τοῖς ξενοίς. 

80 Διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος : οὐγρὸς αἵμωτος, ἕως τῆς 

9 σήμερον. Τότε ἐπλλρωθη σὸ ρηθεν διὼ ἱερεμίου. τοῦ 
το / κ. ὃς ΔΝ ’ . ΄ 

προφήτου, λέγοντος' καὶ ἔλαβον τὼ τριάκοντα ὀργύρίων 
λ Ν ” / ε] 3 . 3 ΔΝ ε” 

τήν τιμη» του τετιμ,Ίμένου» ον ἐτιμήσαντο” ἀπο υἱῶν ἰσ- 
λ λ 6 7 /““ 2 λ ι) Ν 2 χ ” . 

10θαήλ Καὶ «ἐδωκαν αὐτὼ εἰς τὸν Φον του κερο- 
/ Δ / / / 

11 έως καθὰ συνεταζε μοι κύριος. 
τι ο ” / 

'Ο δὲ ἰησοὺς Γεστη”' 
2/ ” ο / κ. τα αι ὴ ε ο λ 

έμπροσθεν σου Ίγερονος" καί ἔἑπηρωτήσεν αυτον ο γερμ ών 

[ ἡ 5 ο .” "4 ε Δ - // 

λέγων' σὺ εἰ ὁ (9ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ δε 5 ἐησοὺς 

19 ἔφη αὐτῷ: σὺ λέγεις. 
αι. ” ”, κ 

Και εν τω Λατήγο εἴσθαι αυτον 
΄ 

ὁ ἡ .ἀ. ᾿ / ν ” / 5 Νὶ 9 [ 
υπο τῶν αρχιερέων καὶ τῶν πρεσθυτέρων, οὐδεν ἀπεκρί- 

/ / 3 ” ϱ 3 ι] ΄ / 

Τοσε λεγει αυτὼω ο πιλάτος' ου ακουείς ποσα 

Ί4 σου καωταμιαρτυροῦσι; Καὶ οὐκ ὠπεκρίθη αυτῷ Ἡ πρὸς 

οὐδε”' α εν ϱ/ / λ ς / / 

εν ρῆμα" ὥστε »αυμάζεω τον ἠγεμόνα λίαν. 
 δὶ-ἔσοσὴν-εἰώ, ς « Ν ᾿ η σ4 ο” 3 

15 Κατω ὃε εορτῆν εἰωθει ο ἤγεμων ἀπολύεμ ] ἕνα τῷ ὀχλῳ 

16 δέσρωιον, ὃν ᾖθελον. ΚΕ ήγον” δὲ τότε δεσρωίον ἐπί- 

(0) εἰς σὸν ναὸν. ΒΙ,, 38. 99. 194, Οτίᾳ, 
εᾱ. Έτ. ΟµΗΥς. ἵπ Μι. ὅ σοὐὰ, 

(α) κορθονᾶν 9. πορθωνῶν ἘΜ. ΑΙϊ ρ]- 
τον. Μι. Π. εί α)Η. Ἐά. 0µ1Υ8, ΟΥΡ. 
Ἴήσγος. κορθᾶν. Ῥ. ΑΠ{ αλίοτ. (0) Υ». 
8.--68. (ο) -- Ἡαοεάαπια φ. -4ε]εῖ- 
ἀοπιασλ, Ίου ἐνέ, ν ο]. Ἠ, εχο. Ετὶχ. 
(ἀ) -- 98. 151. ντ. Ῥογε. Ρ. Υεγδῖο 

Γπροβεῶςα. 0οἆᾱ. αᾳπϊἁαππ αρ. Απ. γε- 
ΓΟΠ. νετο, Οοἆοχ ]αἱ. αρ. Ίμπο, Ὀτης. 

[ ζαχαρίου. 90. 3ΥΤ, ϱ. ἵη πῃ. Έχεπι- 
Ῥ]αχ Ἀγαβ. αρ. Ῥεηα. ΟΥίσεπεε οἷο 
Ιοσοπά πι θες επερίεαβαίας, 4 παπα 
ερη]εοἑαγᾶπι Ειβεβίις τερεῖέ, Ι Βε- 

εερίαπι ἵπ σοᾷἆ. Ἱηνεπεταπί ΟΓῖ6. 

Ῥαε. Πϊες, οἱ (ἵῃ απ]ᾳπἱογίρηδργας- 
ος) Αα. Εαπάεπα Παβεηί, ΑΥΓ. Ῥετς, 
π. Οορί. ΛίΠ. Ατπι. ἀοίμ, Υυ]σ. δαΧ. 

Τί ΄ (ϱ) ἔδωκα. Ἑν. 94. 81. 8ΥΤ. υίγ. 
ἔθαλον. 69. (8) ἐστάθη. ΒΟ1.. 1.Οτὶς, 

εᾱ. (6)-1.59. Μι.ἀ.κ. (9) ΞΏ 
Άγπι, βαλίά. ἐο]εί. Τέ. (εχο. [ογο]. 
οἶαν.) (ἳ) σῷ ὄχλῳ ἕνα δέσµιον. Μ. 69, 
Τθ6. 194. 936. Ἐν. Θ. 39.Αοπιο!. 44. ΜΗ. 
Β. βεπιε]. Ἡ. θεπχε]. ο, Ρϊ5. ᾱ. πι. ᾳ. 
Ψ. Ατπιν γυ]ςδ. Τέ, | ἕνα δέσµιον τῷ 
ὄχλω Ὦ. Ἐὰ. εαηί. (κ) εἶχε. Μι, Ε, 

γΥω]β, εογῦ, 1» Γογο].σετπι, 1. 



164 | 
ον ἡ / .» 

σήμον, λεγόμενο } βαραδξᾶν Ἡ 
όὅ αρ’ 3 υν ϱ ν / / : 

ζών, εἰπεν αυὐτοις ὁ πιλάτος' τίνα 3ελετε 
ἡ ο Ν αι / 

Ί 6πσουν, τον λεγομενον χβιστον; ὑμνι 0 [αρωββᾶν, 

"Ἠδει γὰρ, ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 

ΤΥΔΙΤΕΔΙΟΝ 6ΑΔΛΡ,. ΧΧΝΙΙΠ. 

Συνηγµένων οὖν οαὐ- 17 

η ὠπολύσω 

Καθ 13 
ὅ Χ 3 8) Ἀ, ” / ι) / Ν λιΑ 5 

ψενου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος» απεστείλε προς αυτον 
ν Ν π ας 4, ανά / Ν . / 2 επι 
ηυνὴ αὐτοῦ, λεγουσα᾽ δὲν σοι καὶ τῷ δικαίῳ θείνῳ 

φολλὰ γὰρ ἔσαθον Ρ σήμερον κάτ ὀναρ δι αὐτόν. 

Ο; ὃὲ αργιερεῖς καὶ οἱ πῥεσθύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, 20 
6 Φ η .- νν ο) ασ. 3 Ψ., 

ενα αἰτήσωνται τον βαραςθθᾶν, τὸν δε {ησοῦν ἀπολέσωσυ. 
ια ον Δ ες Ν 5’ πα Σ χὼ / / .. 
Αποκριθεὶς δὲ ο ἤγεριων είπεν αὐτοῖς' τίνα φέλετε ἀπὸ 91 

σῶν δύο οπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εὐπον" βαραθθᾶν' Λέγει 94 
) ” ἓ κ λ / .” / / 

δέυτοις 9 πιλὼτὸς' σἱ οὖν Ἱποιήσω 
[ή 

μενὸν Ὑβιστόν: λέγουσιν ξ-αύὐτῷ, πάντες᾽ 

ἔφη" σέ γὰρ κακὸν ἐποίησεν; 93 θήτω. Ο δὲ 5 ἡγεμιῶν. 

2 -” Ν / 

(ήσουν, τον λεγο- 

ο 

Ν κ» 

οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες σταυρωθήτω. ἼἸδων 94 

δὲ ὁ πιλάτος, ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ὠἀλλὼ μᾶλλον 9)όρυβος 
ι Ν ϱ , / Ν Αν. κ πα 

νένοτι, λαθών ὕδωρ, αμ μΟ μμ σον 

σου ὄγλου, λεγων' ὦθὼός εέμιι ὦπὸ τοῦ αἵματος υ σρῦ 

δικαίου” τούτου" ὑμεῖς ὀψεσθε. Καὶ ὠποκριθεὶς πᾶς ὁ 98 
4 

ρω 

(4) --- ἰπσοῦν. 13 118. 9093 Αυπι. 8ΥΓ. 

Ἠϊοτός. Ύ εἰωσία οχοπιρ]ατία ἵπ 5ο ο]Ίο 
(πιόχ Απαςίαςίο ερῖσς, απέίοςἩ. ΠΙΟΧ 
Ογεοδίοπιο αἀεεγ]ρίο, ήποκ απερί- 

ΒταρΠο) οοἀῖο πι Β. 4]. 108. 125. 
151. 138. 149. 140. 181. 156.195. 191. 

199. 910. 991.999. οἱ οοἀϊευπι Μί, 
ᾱ, ᾱ, 8. 10. Οράΐσοες απἱάαπὴ αρ Οὐτὶς. 
ἐηίσνρν. (πι) --- ὅσσις ἦν διὰ στώσιν σιὸ 

ἡενοµένην ἓν τῇ πόλει καὶ φύνον βιθλημέ- 

νου εἰς φυλακήν. 194. Ποπ 19. ΥΓ. Ρ, 

ἠλθ, η Πῃ, (α) -ἵ- σῶν δύο9. ἀπὸ σῶν 

δύρ. 18. ΜΙ. Β. «οιπε]. Άππι. 8ΥΣ. Εἱε- 
γο», 8]αν, οἆ. νετο. ΟΓἱ6. Βο]ιο]ῖα ναί. 
Ίιοα ροςί ὑμῶν 1Χ 118.209. Ἅᾖ{(ο) -Γ 
)ησοῦ»ν. 1άσπι απὶ ποῖα Ἱ. {(ϱ)Ξ44. 

996, Ἐν, 9δ. Ῥο5ί ὄαρ Ῥομιπέ Με, 
Η. | νυκσὸς. Οορί. Έναης. Νΐςο- 

ἀπ]. (ᾳ) πειήσωµεν Ὦ. 59. νετοῃτ. 

νοτς, «οἱ. εἶατ. οοῦῦ. 2. Μπα, Γαοΐέτιι 
εαπΐ, (5) ΞΛΡΡΠΚ. 1. 92. 49.69, 

Τ9. 109. 151. 8υτ. πίτ. Αγγ. Ρ6158. 
Οορί. δαμίά, Αππη, γυ]ςδ. Τί. εχο. 
ὑήχ.  (6)Ξ:8Β. 69. 109. Ατπι, Βαβ]ά, 
0178, ἵη Μέ. ὃ «οᾱ. | πιλάτοε. 8ΥΓ. 
Μπι. (ἱ)ΞΚ.Ι 45.Τ1. 191. Ἐν. Ἱ. 
ΙΤ. Μι. Β. 19, ., ΦαΗίά, νεΓοΠ. νετς, 
ΟΗΗΥ8, οἴῖαπη ἵπ ΜΙ. ὅ ου. (α)Ξ- 
ΒΡ. 109. εαπί. Ὑδγοη. νους. Μπα. 
"Όμτγς, είῖαπι ἵπ Μι, 4 εοὰᾱ, Ρον 
τούτον ροπίι Α. | τοῦ ἀνέρώπου, δὰ» 
π]ά. 
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.Ν ο. ό κ α΄ 4 ᾽ ο” 3 . ω ” ς ὃν λ κ τν / 

λαῦς, ειπε τὸ αἱμιᾶ αυτου εῷ Ίμως, καὶ ἐπί τα τεΊνον 

26 ἡμῶν. 
ο” ” Ν 

Τότε απέλυσεν αὐτοῖς σὸν (αραξξᾶν, τον δὲ 

27 {ησοῦν θραγελλώσας παρέδωκεν κ ίνα σταυρωθή. Τότε 
ἱ ρω » ’ ’ ο 2 ” 

[οἱ στρατιώται του ἡγεμόνος, παραλαθὀντες τον {ήσουν 
1 ει ... ο / οι ο λ ” 

εἰς το πραιτὠρίον, συνηγαγον επ αυτον ολην την σπεἰραν. 
Ν 3 ΄ / | Ἀ 

ος Καὶ 7 ἐκδύσαντες, αὐτον 2, 3 περιέθηκων αὐτῷ γλαμύδα 
/ / ” 

Καὶ πλεξαντες στέῷανον ἐξ ἀχανθῶν, Ὁ ἐπ-- 
/ «κ... Ἅ μα, Ν 2 α. λ ΄ ο Φ 

έθηκαν επι "την κεβαλην αὐτου καί χάλαμιον ἆ οοέπι 
λ ὸ ΦΑ // . ο λ / 2/ ύ ] .” 

ΤΗ» οεσιον αυτου Χαΐέ Υονυπετήσαντες 68/προσ εν αυστουν 

[η . / ι ς ν. ο” νά 

ν ἐνέπαιζον ἑαυτῷ, λέγοντες χαιρε ὅο βασιλευς τῶν 
9 / 2 / 3 να / κἳ / 

90 ἰουδαίων. Και ἔΩστυσοντες εές ο υΤΟΝΟ έλαίδον σον χκα- 

λα ) Ν λ ] ” 

9] λαμον, λαΐ ἔτυπτον εἰς την πεφαλην αυτου. 
. 

Και οτε 
9.4 . ” φς/ 9 )ὰ ) / α. 

ἐνέπαιζαν αὐτῶν ἐζεδυσαν αὐτον τῆν χλαμύδα, λαί ενε- 
4-ν Δ / .» νου ον ο 

δυσαν αυτον σα μάτια αυτου" και απΊγαγον αυτον εἰς 
Ν ” 

σο σταυρωσαι. 

ι : , . ῳρ α- κ . 

99. Ἔξερχόμενοι δε, εὗρον ὤνθρωπον πυρηναῖου ὃν ὀνόμωτι 
.2 ου”. 2 9 

δίµωνα" τοῦτον ἠγγάρευσων, ἵνα ὥρη σὸν σταυρὸν αὐ- 

98 τοῦ. ] Καὶ Γελθόνσες εἰς τόπον λεγόμενον Ιγολγούᾶ»,, 

κος. 

(κ) -- αὐσοῖς. ὉΕΤ.. 1. Εν. 93. Μί.ο. 

κ, ο. Εά. Υυὶς. Τί. εχο.νοτοπ. [ -- 
αὐσὸν. ὃἹ. αὐτὸν αὐτοῖς. ντ, ἨΙθΓ0ς. 
(9) ἐνδύσαντε, ΒΗΏ. 151. οαΏί. Υ6ΓΟΠ. 
γετς, οο]ῦ. «ργῦ. 9. Ιέθπι, οιηΐνδο σε- 
οιέθηκαν αὐτῷ, (Ἴπγ9. ἵπ Μί. 5 «ος. 

(5) -ἵ- τὰ ἱμάσια αὐτοῦ. 99. Μί. ο. 915, 
Ῥ. ἴἵπ πι. Ἰαχον. | -ἰ- μάτιον πορφυροῦν 
μα). Ὁ. 151. οαπί. νετοηή. νετςο. Ὀτίχ. 

οοἳῦ. σος. 9. οἰατ. ραΐ. ἡΐπα, Ίήχον. 
Ἠτατ. φαν. (8) χλαμύδα (καὶ χλα- 
μύδαν Ὦ.) ποκκίνην περέθηκαν αὐτῷ. Ὦ 
ΡΙ,. 6. 109.194. Μί.ο. Υ υἱσ. 11. Εις. 

(0) ἔθημαν. .. 1. 69. 194. 151. 9904 
935, Ά]. Ὁ. Ἰ σιοιέέηκαν, Ὦ, 19]. Ἐν. 

89. Μι. θ. (9) σῆς κεφαλῇ.. ΒΙ.. 69. 
194. Μι.ο. (4) ΑΒΡ (8:. Ρ.) 1.1. 
69. 124.909. Μι. Β. Ρἱ9. ο. 9. γ. 8ύΓ. 
9ΥΓ. Ρ. ἵΏ Πα. 85. Ἰήεγος. Ύ υἱς. οαπέ. 
ετο. οοτΏ. οο1ῦ. ΟΠ. πας, : (6) ἓνέ. 
παιξαν. ΒΤ1,. 56. 98. (8) αὐτὸν. Ἑν. 

26. 99. 99. ο]. 5. Μι. Β. Ὀἱ5.ς, 6. 11, 
ΙΞΞπ. Ατπι. 8Υ5, Ρ. Π18. ΓΟΓ0].Φ6ΥΠ., Ἐ. 
2. οοἵς. Ἱ. Μπι. σαί. {ο]εί. ΘΠΙΠΙΟΥ. 

(Ε) βασιλεῦ. ΒΟ. 1. 109. 161. (εεά νγες, 

1π ππατς.) αἱ. 4. (1) -ἷ- εἷς ἁπάντησιν 

αὐτοῦ. Ὦ, ΒΑΧ. οΏ{. ΥΕΓΟΠΕΝΕΥς. «οἳ ϱ. 
εἶαγ. 60ΓΡ. 3. σα. Μιπ. Ρ6ΓΠΙ, 9, 
Ἰήχον. Ὠαη]. (1) φολγοθᾶν. Μι. 

Ἡ. ο]. γολγαλθῶ», 116, ΑΔΗ αἰίου, 
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- ) / 

ἔγ- εστι Ἱ--- λεγόμενος” 

Ι6ΑΡ, ΧΧΝΙΠ. 

Ἔδωκαν αὐ- 94 
η 3/ // Ν ” / ” 

ο ὀξος μετα χολης μµεμιγμενον' 

γευσάµενος, οὐκ 9 ᾖθελε' πιεν. Σταυρώσαντες δὲ αὐ- 96 

: / / 

ἁρανίου τόπος, 
ο Ἡι οπού αμ σῳ  σιεῖν κα 

ζ / ] ” ” 

σον» διεμιερίσαντο σὰ ἱμάτια αὐτοῦ, Ῥβάλλοντες κλή- 
. , . ες . . τν αμ 

ρονἹ τν Και κοιθήμενοι ἐπήρουν αυτον ἐχει. Και επέ- | 
” / Αα» ρω ] ο.» Δ . ό .λ .. : 

ύηκαν επάνω τῆς κεφαλῆς αὐτου τήν αἰτίαν αὐτοῦ γε- 
/ 

γβαρμιµενην' 
ἂν / ω ό ] 2 ” / { ΄ υ” 

δµίων. Ἴότε σταυρούνται σὺν αὐτῷ δύο ληστωαί: εἷς ἐν 58 

. 2 τε - {/ε Ν ον Ὁᾱ 

ουτος εστιν "ήσους ο (βασιλεὺς των ου- 

δεξιών, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. Οἱ δὲ παραπορευόµενοι 99 
9 ; κ Α ” Ν . ε 
ἐδλασφήμουν αὐτόν, κμοῦντες τὰς πεφαλὰς αὐτῶν, 

πΧ ’ 5 ΄ Ν ἈΛ. ᾿ Ν ὅ . 

Καὶ λέγοντες' 30 καταλύων τον ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέ- 40 

κ ός. ὉΟ0 σἶιον, ἃ τι ίνα πληρωύη σὸ ῥηθὲν ᾠπὸ 

σοῦ προφήτου' διεµερίσαωντο τὰ ἱμώτιά µου ἑαυτοῖς 

καὶ ἐπὶ σὸν ἑματισμόν µου ἔδαλον κλῆρον.. 
μον ππσαας το τα οοςοτρνο μσα πο μκιωκο α - ο ἍἍἍ-- 

(1 ΡαΗ1.. 1. 11.11.96. 40. 61.106. 
115. 116. 118. 918 (οαπι οἱ) 938. 
Ἐν. 9. 6. 86. ΑΠ πια. Μίέ. Β. Οἱ5. 

Ἡ. Οἱς. α]. 14. Εά. Ὑι]ς. Τι. ()Ξ0Ώ 
194.αΡ. ΒΙτοΠ. αἱ. δ. Με. τ. Οορέ. 88- 

μιά. Αν, γιάς. ΠΕ. εχο, οοτὸ. Ἱ. 

Ααοΐου 4ε Ῥγοπηίςς, Ώοδί σόπος ΡΟΠΙΗΠέ 
ΡΙ.. 1. 109. 156Τ. Αίῑ. |) λεγόμενο. 

110. 116. 161. 189. αἱ. 18. Μι. κ. ἰ. 
Ὦ, Ρ. αἱ. 4. [ µεβερμεηνευόμρενον. 11.61. 

Ἐν. 2. 96. 40. 44. αἱ. 19, Μέ. ο. 5ειπε[. 

{, 5επια]. Ἐά. Ὑειείοπας, αί γϊιάείατ, 

ΒΥΓ. Αγ, Ώεγςς. ΕΜΠ. µεθερμηνευόμενος. 
Μίέ, Β. Οἱ8. || καλούμενο. 996. (πι) 

1,. Οορί. Απ, (α) Β0 (5:.β.) ΚΙ.. 

1.98. 69. 8. 114. 209. 922. Μι. 10. 
Οορί. βαμίά, Α σπα, 4. ΘΥΓ. ϱ. πια. 
γιυῖς. Τί. (εχο, Ὠτίκ. εοἱῦ, εἶαγ.) 

Αν, Παν, δαν. ΘεΠο]ία νεί.αρ. Μί. 

(ο) ἠθέλησε. ΒΏΙ,. 1. 98. 69, 194. Μη, 
ο. ΟΙ. (ϱ) βαλόνσε, ΑὈ. 1. αἱ. 
16. Μί. 1.α1. 9.4. (α) ΞΔΒὺΟ 
(δι π.) ΕΕάΗΚΙΜΕΗῦ. 10. 11. 96. 
40. 50. 64. ΠΤΙ. 19. Ἰδ. 16. Ἱπ. 102. 
100. 108. 114. 115. 116. 126. 1οτ. 

61. 69. 118. 194. 

191. 145. 151. 161.908. 918. 935. Ἐν. 
9. 3.6. 18. 19. 36. 40. 44. 45. αἱ. 39. 
εί Βατβρογ. Τ. Μι. Β. υἱ5. Ἡ. ἱ9, Υ. 
1. 91. (Ἠίαπέ Ο. 18. ρ]μγοδνε, Ηα- 
υοπί, αἱ νἰἀείατ, 1. 99. Ἠαδεπί 1Τ. 

Μι. ω.) Εὰ. 81. ἵπ 
εοἆᾱ. εί εἀᾱ. ποπη]]1ς. (815. Ρ. ἵπηι.. 
{αρίαίας, Ίο αΏθδεε α Άντα ΡγἱοΓ εί 

Ώ ἆμοβρας ϱ, ἐίρις εχεπιρ]ατίρας ργῶ- 

οἱε.) Αγ. Ρο]. ο πιε, Κἱτοί, Ῥουε, υ. 
Οορί. Βαμίά, Ἐί. 8ιαν. τς. ΟΙΠΠος. 
οί οζᾱ, ῬΙαίπισς, γυ]ρ. πας. πιυ]1 οί 
ο. Βἰκέϊπ. σαπί, «οτ). 1.9. ψετπι. 1. 
Ὀγίχ. Εοτο]. έο]εί Ἡ οπωπαεγ. 0198. ΤΙ. 
Ῥοφίς, Ἐπίέπγπα. ΤΠεορΙγΙ. Οτἶς. 1πτ, 

Ηϊ]αγ. Λας. δαν. (9)Ξ40 61.19. 
118.918 (ουσ 3. ΤΤ. 108. 199. 919. ̓ 
390. Ἑν. 45.) Ἐν. θ. 96. α1. 16. Μι, 
Ὦ. 5οπ1ε]. αἱ. Τ. Άτ. Ρο]. Οορίέ. 8]αν. 
4. ὅ,θ. Υετοή. νετο, οοτὺ. 1. Μπι. σαί. 
Ἐν. ΤΠεορΗψΙ. (9) -- οὐὰ. Ὦ (οὐαὶ 
οί. β.) Μ.2325. Ἐν. Ἱ. Μι. ε. Οορί. 
ΑἉτπις ΘΥΓ. Ρ. Ν υἱς., εαπ{. ν6ΓΟΠ. νδγος 
01). εἶαχ. εοςΗ. 9. Φ6Γπι. 3. ο 
Απαῦζι ΗΙει, Οαδδἱοᾷ. 
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] ”» .. / ] ελ ο’ ” , 

βαις οἰκοδομιῶν, σωσον σεουτον εέε ουίος ει του γεος» 

4] ἱχατάξηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. Ὁμοίως Ἡ δὲ καὶ οἱ ἀρχι- 

ερεῖς, ἐρπαίζοντες; μετὰ σῶν γθαμµατέων καὶ πρεσ- 
. / 2/ / 2/ « λ » / 

42 θυτέρων ", ελεγον’ "Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύνωται 

Υσώσαι' Ζ--- 
»// λ ᾿ ; ΄ / ” 

εἰ ᾖβασίλευς ἰσραήλ ἐστι καταξώτω νῦν 
9 ἁ, ” ” Ν ό ι] ο” // / 

46 απο του σταυρου, Καὶ πιστευσοµεν Ἰ-Ε ἐπ αυτω. ΡΤΙΕ- 
Ν 

ποίθεν ἐπὶ τὸν «)εόν' ρυσάσθω 
’ ο’ / [0 ” ᾿ ο/ 

44.σόν. ειπε γὰρ οτι «εου εἰμι υἱὸς. 
| ν ς ᾿ / .» ” ) / 

οί λήσταν, οί συσταυρωθεντες αὐτω» ὠνείδεζον 

” / ϱ) Ν 3 / ] 

ο γυν αυτον, εἰ 3ελει αὐ- 
τ Λ 

4 Το δ) αὐτο καὲ 

μα κ 
αυτον. 

᾿ Ν α.« ο, / 3 / 3 ΔΝ ” .) ” 

46 Απο δὲ επτης ώρας σκοτος εγένετο επἑ πασαν την Υ1ν: 

46 έως ὥρως ἐννάτης. 

ὁ {ησοῦς Φωνῇ μεγάλη, λέγων:  ἠλὶ, ἠλὶ, δλαμὼ 

Περὶ δὲ σὴν ἐννάτην ὦρων ἀνεξόησεν 
ελ 

Ἀσωβαχθανί: τοῦτ ἐστι εξ µου, Φε µου, ἱνατί µε 

47 ἐγκατέλιπες 5 
.. ον 1 ι] . {ε / / 

Τινες δὲ σῶν ἐκεῖ εστώτων, ἀκούσανσες» 
/ υ) [ων Ν 

46 ἔλεγον" ὅτι ἠλίαν Φωνεῖ οὗτος. . Καὶ εὐθέως δρα μιὼν 

. ου 

ώ αυτῳ. 
’ 

(0 -- καὶ ΑΓ. Ἐν. Ἰ. 18. 8Υ5,. εαπέ. 
ΥΘΣΟΠ. νγετς. «οἱ. οἶαγ. ΟΥτΤ. (α)- 

ΑΙ. ΤΙ. 114, νοτοπ. Γοτο]. |5-Σὲ. Κ. 
1.69. 19. 109. Εν. π. Μι. Ε. Ὀἱ9. τ, 
14. Ἀντ. 0ορί. Υυ]ς, εαη{. Υετς, 
Ρτϊκ. «οἵῦ, οἶαγ. «ο:ϱ.9. ραί. (σ)-- 
χαὶ φαρισαίων. (8ἱ.σπ.) ΕΕΚΜΕ. 10. 

96, 40.61.19. ΤΤ. 106. 108. 114. 110. 
116. 121. 191. 121. 918. (ουσ αἰ. 0.) 

Ἐν. 9.6. 18. 19. 40. αἱ. 68. Με. Β. 
5επλε]. Ἡ. Ὀἱς5. Υ. αἰ. 91. Εά. 8ΥΓ. 
Αγ. Ῥ6ις, Ρ. 8ΥΥ. Ρ. (5εἆ οοά. οχοἩ, 
οπαἳ (18) Βίαν. Ὀτῖακ. ΤΠεορΙγΙ. || Οπιὶς- 

80 απρεσθυτέρων Ἰαβεηί φαρισαίων Τ). 

β4, Ἐν. 9. 36. ο]. 4. Μι. Β. θεπιε]. 
εαΠέ, νετοῃπ. νετς. εο]ῦ., οἶας, οοΓ0. 

2. δαΐ. Οαρεῖοά. (Φ) σώσαι: 115. 

αἱ. 14. Ἅᾖ(25)8ΒΡΙ.. 99.αρ. ΜΙΗΠ. 
109. Βαμίά. εαπί. (α) επ (δί.π.) 
ΕΕΕΗΚΝΜΡ. 1Τ. 86. 40. 61. Τ9. 119. 

114. 115. 116. 191. 151. 990. Ἐν. 9. 

8, 6, 18. 19, 96. 49. αἱ. 68, ΜΕ, Ἑ. υ], 

Ἡ. Ρἱς, Υ. αἱ. 18. Εά. (Βυτ. π{γ. Ῥετε. 
Ρ. Αιτ.) ΤΠμουρ]ιγ]. | -ἰ- ἐπ᾽ι αὐτὸν. 
ΒΙ.. 49.46. Μι. ο. πα. 0ΥΤ. | εἰς αὐτὸν. 

52. 8ἱ.5. ᾖ{(υ)-Γεί. Ὁ.1. 118. Αγπι, 

Βα]λίά. οιΠέ. ΥετοἩ. γεῖς. εἶαγ. Ες. 

(ο) ΞΑΕΠ.40.69.19, ΤΤ.αρ. ΤγεδεΠ. 
106. 119. 114. 116. 191. 151. Ἐν. 2. 
6. 18. 96. 40. 1. 98. Μι. Ῥ. Ὀἱ9. α. 10. 
α]. ὅ. Οορίέ. «οσῦ. 9. (4) Ὑς. 44. 
Ξ Ἐναηπρε]ϊδίατγία, ποππα]]α, ρατίϊπι 

εοπιοα!. ραγ(ῖπι Ρἱ5. (ε) ΑΡΡΕΗΓ. 

ΤΜΒΕ. 1. 989. 194. 15Τ. 996. Ἐν. 9. 6. 
40. 45. αἱ. Ἱ6. Μι. Β. Η. Ρἱ8. Υ. αἱ. 
168. Ρά. Τ]ιοορΙιγ]. Ληίϊΐοσμ. (8) ἠλεὶν 
ἠλεὶ, Ὦ. Ἐά. 6οἱΠ. ἐλώε. Β. Οορί. 
λατ]. ΛΙ αἰπίου. (5) λιμὰ 8. λειμὼ 
5. λημὰ. ΑΡΒΕΕΗΚΕ. (5ἱ. β.) ΑΠ 
πιι](1. Εά. Ὀγῖκ. λεμὰὼ. Ἱ,. ΑΠ]. νοτςο. 

«ου. {οτο]. Παγ]. ΠΠΙΠΘΤΥ. (1) ζαφ- 
θανε). Ὦ Ἐ «απ. νδτοῃ. νοτο. Γοτο] Ἡ Ἡ 

οἶατ. 6ΠΙΠΙΟΤ, ΡαΧ. ΑΠ αΠίες, 
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κ. ΔΝ Ν . / , ”/ η) 
εις εξ αὐτῶν, χάῑ λαξῶὼν σπογγον, πλᾖΊσας τε ὀξους, καί 

αν , ν Ν , “δλδ... 

περιθεὶς καλάμω, ἐπότιζεν αὐτόν. Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλε- 49 
”/ 2 ε] ”/ ) / / ” τη 

ο)” οφες' (θωμυενν εἰ ἐρχετωι Άλιως σωσων αυτον. 
.« Νὰ » 
1 Ὁ δε ἰησοὺῦς ἕ 

Ν -”. 

σο σνευ//. 

πάλιν χράζας φωνῇ μεγάλη, ἀφῆκε 50 

Καὶ ἰδοὺ, } σὸ καταπέτασµα σοῦ ναου δΙ 
3 / 9 / ο Ν 3 ϱ / “ ο π. ”5 ϕ 
ἐσχέσθη εἰς δύο ἀπο οἴνωθεν ἕως κάτω. καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, 

καὶ αἱ πέτρα! ἐσχίσθησαν, Καὶ τὰ μνημιεῖα " ἂνε- δ2 
/ θ, /”/ Δ λ κ, .. 3 / 6 7 

ωχύήσαν» πα πολλα σωματο των ΛεΛοι(Αη/ενων αγίων 
/ 0 ι] ” αλ, 

π.ηγέρθη:' Καὶ ἐξελθόντες 9 εν τῶν μνημείων, Ἄδ μετὰ 55' 
χ “/ 3 α”//  ”ν ) Ν ς / Ἱ 

Τ4) εγερσιω αυτου εἰσηλύθον εἰς την ἁγίαν πὀλω, καὶ 

ἐνεφανίσύησαν πολλοῖς. Ο δὲ ἑκατόνταρχος παὶ οἱ μετ δ4 
ε. 9. ρω : ” Ν » ”» / Ν ΔΝ Ν 

ὀύτου τήροῦντες τον {ήσουν ἰδόντες τὸν σείσµον καὶ τὼ 
’ ι) ’ / / 3 ” ον 

ενόμενω, ἐφοδήθησων σφόδρα, λέγουτες' ὀληθῶς εοῦ 
. .” α .’ Ν 3 α// ” ΔΝ λ 

υἱος ἦν οὗτος. ] ἩἨσαν δὲ αεκεῖ γυναίκες πολλοί» πο ὅδ 
στ ” ϱ/ 9 / ͵ ” ΜΗ ] Ν 

μιακρόθεν Φεωρουσαε αίτιωες κολούθησαν τῷ {ησου ἄπο 
” / . 3 ” 

τής γαλιλαιος» διακονοῦσαι αυτω. Ἐν αἷς ἦν µαρία ό6 
6 ὃὸ λ Ν /  ν Ας 4 Ν τ ᾽ ”.// 

7 ϱαφγθαληνηι καὶ Μαρία Ἠ του ΙΦΛώοου καὶ ᾿ ἰωσή 

µήτηρ, καὶ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν ζεθεδαίου.] 

᾿Οψίας δὲ γενομένης» ἦλθεν ὤνθρωπος σλούσιος ἀπὸ δΊ 

(4) -{- ἄλλος δὲ λαθὼν λόγχην, ὄνυξεν αὐ- 

σοῦ σὺν πλευρὰν, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ 

αἷμα. ΒΟ1,. δ. 48. 61. 115. 1213 
ΑΡΙΝ. ΒὺΓ. Πἱεγος. σαΐ. πι. ΟΗΥΥ5. 

Ῥιοάσγας, Ταέϊαπις οἱ α]ϊ Ῥαίΐτος Ιπ 

βε]ο]ἱο οοά]ςεῖς Τ2. Βεά τοριά([αί Βε- 
νεγυς 8Ρ. ΑΔΒΦΕΠΙΞΠΠ, αποιοτ]αίο «0- 
ἀῑςῖς νείιςίῖ οοηΣίαπ/(Ιπορ. (16) -- 

ΕΙ.. αἱ]. ὅ. Μί.τ. Ο5ὶΕ. ΟΥΤ. ΟΠ5Υ», 
οίίαπα η Μί. 6 εοἁᾱ. (4) διρετίὶ- 

Φιίπαγε {επιρ]ὶ ηπηῖγα πιαρ πἰἑι(ἐπῖν οογ- 

γη, Ενλης. ΠεῦΓ. αρ. Βου. | εἰς δύο 

Ξ- Οτὶς. Ὀἱ5. Ῥοεί κάτω Παῦοαπί Ο1.. 
109. εἰς δύο µέρη. Ὦ. Ῥεχεε. Ὑμἱς. ἰ. 
(αι) ἀνεφχθη 5. ἠνιῴχθη. ΑΟΞ ΛΙ. 

Ο,]Ρ. ἠνεώχιθησαν. Ἱ. ΑΠ. Εὰά. ἠνα- 

.. Ῥετςς. 

χθησαν. 40. ΑΠ, Ἅ(τ) ἠγέρθησαν 88 
ο. Αμ. Ἐὰά. Οτίρ. (ο) Ξ Ἀγτ. 

(ϱ) 55 Ἀνγ. Ἠήογοφ. | Ῥεσαπεῃ- 
αδας Ἱπηραπί 8. ΑΠ. 8Υτ. υ{γ. Ῥετ5Β, 
ἨΗγρετραίου οίαέαῖέ εί ουπι ὠγέρθη 
ἠαπρεπάσιη οδἑη8εί Βεπο]αδίες αρ. 
Μι. |. αὐτοῦ] αὐσών. 90. 990. Ἐν. 89. 

βεπιο]. Ατγ, Αλί, (Ίγεας. | Ξ- αὐτοῦ. 
Μέ. πι. (4)Ξ- Ὀ. 936. αἱ. δ. Μι,ς. 
εαηί. [| -- κὠΏΕΚΙ,. 40. 9ἱ8 (οτι 

αἰῑῖς 8 νιπἀοῦ.) αἱ. 20. Μ{. α. ᾱ. Ε. κ. 
αἱ. 5. ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. 8ίαν, αρ. Βεηρ. 
| καὶ γυνωῖκες ἐνε. Με. ΒΗ. Ε. 10. 
(5) Ἰωσὺφ 1Η. 59. Ἱπ πα, 69 101. 
Μι. ω. Ἐὰ. (ορε. 18. 8Υ9. ρ. 1 ηλ, 
γαρ. Πέ. ἳ 
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9 αν ./ 9 4 εἰ λΔ ΜΕ) 9 θη ” 

| ἀριριαθαίας, του)ορ.0υ ἰωσήῷ. ος 44 αυτος εμιαὐύήτευσε 

ςΑΡ. ΧΧΝΙΙ, 

” π” ΔΝ - ώΦ. ᾿ να η 

68 τῷ ἰησοῦ. Ὀὗτος προσελθων τῷ πιλάτῳ, ἠτήσατο τὸ 
”” 5 ο / ς / . ην 2 ὃ .” 

σωμα του «Πσου᾽ τοτε ο πιλατος εχελευσεν απο οθῆναι 
λ ωω ” λ Ν λΝ -- ο 5 λ 2 / Φ9ἴσο σώμω. Καὶ λαξων τὸ σώμα ο ἰωσηφ. ενετύλιζεν 
αν / ρ. πα, ΜΑ, υ .// 

60 αὐτὸ σινδόνι πωθαρῷ. Καὶ εθήηκεν αυτο ἐν τῷ "παμῷ 
κ ε ω// ψ - ο) Υ . / με; » / « λ 

αυτου μνημείῳ. ο ὖ ελατορησεν εν τη πετρᾳ' καί 
7” / / .» 6 ι ών 9 ρυ 

προσλυλίσας λέθον μεγαν τή ὐροι του μνημείου. απ1}.- 
ευ τω 

οἱ δεν. 2η αλλη 

62 µαρία, καθήµεναι ἀπένωντι τοῦ τάφου.] [Τή δὲ επαύ- 

"Ἡν δὲ εχεῖ μαρίο ᾖ μαγδαληνὴ, καὶ 

-- ἴτις ἐστὶ -- σὴν Ῥερασάενην, συνήγθησαν οἱ 

02 ὀρυφάς καὶ οἱ ΩΡΩΦΑΦΟΝ πρὸς νά Δέγοντες" 

.” ἐμνήσθημεν ὁ ὅτι 3 ἐκεῖνος ὁ πλάνος΄' εἶπεν ἔτι ζῶν' 

64 μετὰ "ος ἡμέρας «ήσαν. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισ- 

ύναι σὸν τάφον έως τῆς τρίτης ἡμ, ὅρας, ρήρανν ἑλθόντες 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ Τ, κλέψωση αὐτὸν, καὶ εἴπωσι τῷ 

λαῷ' ἠ γέρθη ἀπὸ τῶν νερῶν" παὶ ἔσται ἡ ἐσγάτη πλάνη 

Ἔφη 5 Τ αὐτοῖς ὁ πιλάτος' ἔχετε 

Οι 

δὲ πορευθεντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες 

65 χείρων τῆς πρώτης᾽ 

66 ἁκουστωδίαν' ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 

Ἐ μετὰ Ἱπῆς κουστωδίας. ] 

οΤ δὲ. 

Μι. Πγ.ο.Ι.1Τ. Ἐ4. Οορι. ΒΥΓ,Ρ.ΛιΓ. 

Ν / 

σον λίθον. 

Ὁ Τ νυκτὸς. 
τ 

(9) ἐμαθησεύθη. ΟΏ. 1. Ἐν. 1τ. (ὓ-- 
Ρ[. 1. 36. 31.40. 1183 990. Μι.α. ἆ. 
ο. 10. 8Υ5, Πἲ6ΓΟ5. || αὐτὸ. Οορί. αὐσῷ 
Μι.ἀ. {(υ) κενφῥ. 1. 09.995. Μι. ο. Ε3 

Όμγγα. αλοι]. | Ξ-Εοτο]. (α)Ξ106, 
ΜΗ. τ. Απ.. (Φ) ἦν λελατομημένον. 

Ἁντ. ΥΓ, Ρ.ἴηπι. (5)ΞΑΡΧ (α) δ 
σλώνος ἔκεῖνος. 69, τἹ. 108. 194. 157. 

Ἁπῃ,. Μι. ΒΗ. αἱ. Τ. Οπγγα. ἵπ Μι. 4 
εοᾶᾱ. Ὀἱ9, ἵη 9 οοὐᾱ. απιε!. (0) 
ΑΒΟΣΡ (5ἱ.β.) ΕΠΚΙΣ 1. 99. 83. 
Τα. 109. 106. 193. αρ. Ττεδε]. 194. 
3Ρ. Ττοδεῃ. εἰ ΒἰτεΙ. 1963 191. 151. 

220, Ὦν. 1. 6. 99. αἱ, ἰὅ. εί Βατῇῦες, 9. 

(οία. γυἱρδ. δαχ. Τ{. 0µΓΥ5, είῖαπι ἵπ 

Μι. 4 εοἀά. οί «εππε] ἵῃπ η. Ώαπιαςο. 

Ον]ς. πί. Νου αησαπί Επίπγτη. οί 
ΤΠεορΗγΙ. δεὰ παθεί Λ ης, || Ροςί κλέ- 
Ψωσυ αὐσὸν ροπιυπί. 8. 3. (ο)ΞΒΕΗ 
ΚΙ.. 95. 96. 40. 61. 69. 11. 18. 109. 
106. 108. 118. 115. 124.950. Εν. Ἱ. 

19. 96. 40. α1.18. Μι. Β, α.ς. ἀ.ς. 10. 
|. 8. Ἐὰά. ΒΥΓ. Ῥεγ. ΟοΡρί, Ατιη. 

οί. 57Υ. ρ. ΠαῦὈεί ουσ αδἰ. Υυ]ς, 

1. εχο. «ἈΠί. (4) φύλακας οἱ τῶν 

φυλάκων. ὮἨ οἈπέ. νΟΓΟΠ. νους. Ρτῖςχ. 
εοἱῦ. δευπι. 1. εοτΏ, 9. ἴοτο], Αλ. 
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' 3 «9 Χν// ϱ .” εν ΄. ' 

[Ώψε δε” Γσωθθάτων, Ἀ τῇ ἐπιφωσκούση 8 εἰς ι 
/ “/ ων / 

μίαν σαθξάτων, ἦλθε μαβία ἡ μαγδαληνη καὶ ἡ ἄλλη 
’ Ω, ” Ν , ) ο ΝΔ ΔΝ 1. ψ. ] 

Μαρίιω, »εώρησαι τον τάφον. Καὶ ἰδου, σεισµος Εγε- 3 
{ς ]ά . - 

νετο μέγας ὤγγελος γὰρ κυρίου, παταθὰὼς εξ οὐρανοῦ 

ὑπροσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον 1 ἀπὸ τῆς φύρως, καὶ 

ἐκάύητο ἐπάνω αὐτου,. Ἡν δὲ ἡ Κἰδέα” αὐτου ὡς ᾱ- 9 
λ ιτ . 4 ὃ ε] η] 3 ἀπ / ι] ΐ 

στροπή Λο σο εν) νου αυτου λευκον «ὠσεί χιών. Απο 

δὲ . / 2 ” / Γ ο» 4 / 

ἐ σου φόθου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ σρουντες, καὶ ἐγένον- 
« λ / κ. Ν πο ο, ο» 

ὸ ὠσεί νεκροί. ᾿Αποχριθεὶς δὲ ὁ ὤγγελος, εἶπε τοῖς 6 
. ή, Ν -” ο ., ων ο ο ” ” ολ 

γυναιξί µῆ Φοθεῖσθε ὑμεῖς' οίδα γὰρ, ὅτι Μσοῦν τὸν 
/ ” .” ν 

ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. Οὐ» ἔστω ὧδε' ἠγέρθη πι γὰρ, 6 
ϐ λ ασ’ ὃ να ὃ λ / ϱ/ 2/ πω « / 

καθως είπε. θευτε, ἐδετε τὸν τόπον, οπου ἔκειτο Ὦ ὁ κὐ- 

θίος 
3 ο” ϱ .) / ο ϱ] ΔΝ .. οι. δα ἕλ ᾿ υΥ ἁ ιά 

αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη " ἄπο τῶν νεκρων" καὶ ἰδου, προά- 

- Ν λ ” 3” ” υ] 

Καὶ ταχυ πορευθεῖσαι είπατε τοῖς μαθηταῖς 7. 

γει ὑμᾶς εἰς τὴν γαλιλαίαν' ἐκεῖ αὐτὸν ὀψεσθε' ἰδοὺν 

αείπον ὑμω. Καὶ 1 ἐζελθοῦσαι ταγὺ ἀπὸ ποῦ µνη- 8 
Ζ 4 λ / Χ ι ” ’ / ε) 

µείου μετὰ φόθου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπογ- 

γεῖλαι τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. 3ξΞ Ὡς δὲ Επορεύοντο 9 

() Ξ ΗΙ.. 39. 64. 995. Ἐν. 46. Μι. 
πῃ, Ο. Ἐνθησε]ϊείατία. (48) σαδθάτῳ. 

α,. 5. 1958 ΥΓ. δαδδαίέ, 5, Ὑυ]ς. 
1ί. εχο. οαπί. Απξ. Απιος, Ἠ]ογ, 

Αποίογ ἆο Ργοπαῖς. Ἐρίρῃ. (5) μιᾶ. 
Μί, πι. 9. (11) -ἰ- καὶ, ΟΙ. 99. Ττ. 
108, 151. 955. Θντ. ης. Τί. εχΧς, 

ραπ. ΟΥ. ΟΠΓΥΕ. εἰίῖαπι ἵπ Μί.6 οος. 
(ΞΕΡΟ. 60. 84. Αγίμ. Ψυ1ς.. δαςσ. Τί. 

εχο. ΡΕϊχ. εί εἶατ. Οτίς. αί ν]άείαγ, 

Ώἱοηγς. αἲεχ. Παν. | -- σοῦ μνημείου. 

1, 2. 0178. είῖαπι ἵπ Μι. 9 εοἀἀᾱ. 
(πι) Ξ- 89. 46. 116. Ἐν. 4. Μι. ς. Ἱ. 
ο.γ. ζΧ χ. Ψ.εοτὸ. 2. (π)ΞΕ. 88. 
109. Οορί. Σί. Ατπι, Αγ. Ρο]. ΟἨΤΥΕ, 

οίῖαπα ἵη Μέ. ὅ εοἆᾱ. (ο)ΞΏ. Ατπι. 
γυ]ς. Πέ. (εχς. Ὀσίκ. {ογο]. οο]Ὦ. οοΓΏ. 

9. σοπι.ὁ.σαι.)  (Ρ)Ξ Ὀ. επί. 
Χοτοη. νετο. οοἶΏ. «οτῦ. 9. εἶατ. (Ἠή7- 
5ο]. 5οππε]. (9) ἀέχίέ, ρτῖχ. ργαζίαέ, 
επππςετ. (1) ἀπελθοῦσαι. 1,. 09. 194. 

(5)-ΞΒΏ. 10.39. 49. 59. 60. 69. 119. 
ΕΙ. 1.99. 99. τἹ. 106. 116.191. 151. 

918 (ουπι 120.) 990. Ἐν. 6. 40. αἱ]. 18. 
εί ΒατΏογ. 2. Μί. 9. πι. Χ. 7. ἵπ ΙΠΑΥΡ.. 
χ. Όορί. 3Υ1. Ρ. β]αν. τς, ΟΝΥΥ5. 
εἰῖαπι ἵπ Μί. 6 οοἀᾱ. «{(Κ) εἰδα. 
ΑΟΡΕ. Ἐν. 9.6. ΛΙΗ. Μι. Β. 9. γ. 
()Ξγ ας. εοΏ. 1. {ογο]. ου] Η, ΡΕ ΓΗὰ. 

1499 ουῇ. 99609 901, Ἐν. 1Χ 14. 15. 
11. 93. εί Βατρεγ. 2. Μέ. ἆ. ᾳ. 8ΥΓ. 
Αγ. Ρο]. Ῥετδ. Οορί. Ατπι Υυ]ς. 

ΒΕΙΧ. Πέ. οχς, Ὀτὶχ. (Ο0ἱςδ. Ο0Ἠ1γ8.) 
Πίος. Λι. || ἀσαγγεῖλαι τοῖς μαθησαῖς 

αὐσοῦ, καὶ Ξ- 14. (8ἱ. β.) Μι. Χ. τες 

µαθηταῖ αὐτοῦ Ξ- 990. 

--. --αωωωωο σα 
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4 υ- μη ” ) ο. // κ Ν ἐ ε//. 

οπαγφγειλαι τοις μαθηταῖς αυτου, και 6ου; '--ο Ί- 

ΑΡ, ΧΧΝΥΙΙΙ. 

-” ι . ῤ /“/ ει] ” / ὸ ϱ δὲ 

σους ""απήντησεν αυὐταίς, λεγων' χαΐρετε. αἱ δὲ προσ- 
- ] 2 ο” λ / Ν ώ 

ελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύ- 
ο 1 ΄.. / 3 ” ϱ ωά ἀ ” 

10νήσαν αὐτῷ. Τότε λέγει αὐταῖς ὁ {ησοῦς' μῆ φοξεῖσθε᾽ 
ε / ώ ” υ / / 

ὑπώγετε, ἀπαγφγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς Φου» νο ἀπελ- 
ϐ ι) λ. λ θε / Χ η 3. .// 8. 

ση εἰς την γαλιλαίαν, "99 κωκεῖ µε οψοται. 

ν / Ν 3 ” ΔΝ ν ι] ΄ 

1 Τορευομενων δὲ αὐτῶν, ἰδου, τωὲς τῆς χουστωδίας, 
υ] / Ν / 2 ΄ ” Γη 

ἑλθοντες εἰς σῆν πολι, απΊγγειλαν τοις ἀρχιερεῦσιν 
/ κ. / Ν / ΔΝ -” 

19 παντω τα «γενόµενα. Καν συναγύεντες ὠετα τῶν 
/’ / / / / αλ 

πρεσθυτέρων, συμξούλιὀν τελαόντες, 7 ἀργύρια ικανὰὼ 
/ ” / / / / . 

19 ἔδωμαν τοῖς στρατιώταις, Λέγοντες" είπατε, οτι οἱ µα- 
Ν 3 πο Δ 5 /ό 2/ οἱ κ. ΑΡΑό 

θηταὶ αυτοῦ νυκτος ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτον Ίμων 
/ . 3η ει] -ω ” ο ο Μπῖς 

14 κοιµωμένων. Καὶ εαν ἄπουσθη τουτο  επὶ τοῦ ἦγε- 
/ . / δι τὴ νο ον / 

μόνος. ἡμιεῖς πείσοµεν " αυτον καὶ υμᾶς ἄμιερίμνους 
ιά Ν ΄ Ν ε / ο / 

15 ποιήσοεν. Οι δε, λαβόντες το αθγυθία» εποἰιήσαν ὡς 
9 , Ν / ε / Ὡ μή 
ἐδιδάγθησαν.. και διεφημίσθη ο λόγος οὗτος παρὰ ἰου- 

ο. / ” Φ 

δαίοις μεγθι της σήμερον". 
ν 6 νο. η ᾽ 

16. ΓΟἱ δὲ ένδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν γαλι- 
/ 2 ὃν ο νο. 5 3 ο» ε. α ” . 

17 λαία», είς τὸ ὀρος, οὗ ἐτάξωτο αυτοίς 9 Ίησους. Και 
η / αἱ Ἡ νά ἤ ο ] ”./ ἆ εν ναι) 

Ἰδόντες αὐτον, προσεκυνησαν ᾿αυτῷῳ' "οἱ δε ἐδ/στασαν. 
Ν Ν ε 5 . 5 ΄ ] μη / 2 

19 Και προσελθων 0 έήσους ελαλησεν αυτοίς, λεγων' ἐδόθη 
-”- 3 - 3 . ” Αα . 

19 μοι πᾶσα ἐξουσίω εν ουρανῷ καὶ επι γῆς. Πορευθεν- 

Χ δν 
Οἱ) καὶ ἔκεῖι. 

(0 - ΑΕΕ. ΙΤ. Τ9. 109. 106. 114. εοπιε], οί αΏἲρὶ ἵπππ. (9) Γἡμέρα:. 
115. 191. 149. Εν. 6. 40. 46. αἱ. 99. 
Μι. ΒΗΝ.α. Κ.Ρρ. αἰ. δ. Ἐά. ΤΠεο- 

ρΙισΙ. (α) ὑπήντησεν. Ο.1. 114. 194. 

81. 6. Με. 5, χ. Οτὶσ. ΟΥτ. (κ) ΑΕ 

«ΤΗ. 69. τὸ. 116. ΑΙ. Με. ΒΗΥ. αἱ. 
10. {(Ψ) ἀργύριον ἱκανὸν. Ὦ. (81. β.) 

Βντ, ρεειπίαπι οορίοδαπι, ας. τί. 

(4) ὑπὸ. 80.59. (4) 8. 109, Οἱ. 

ΡΒΗΟΠ. ἴτεπι Ἑν. Τ. ντ. γιῖς. Π:. 

01158. ἵπ Μι. ὅ οοἆᾱ. Νοπ αάάῑί 
Οµίς. (α)-ΕΡ. 109. Υυ]ς. Τι. Ον Υς, 
. αὐτὸν 3. ΑΙ. Μι. α. ἀ. ο. ΙΤ. 
(4) οὐδὲ. Οοη]εοί. ΈΏοσᾳ.. (6) --- καὶ 
καθώς ὠσίσταλκέ µε ὁ πατήρ µου, καγὼ 

ὠποστέλλω ὑμᾶς. Βγτ. Ῥετε. ρ. εί 
(ομιί:ο καὶ εί µου) Αγιά, ἆνοις, 
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; ’ 3) /ς,. 

σες  Τ μαθητεύσατε πάντα τὼ ἔθνη, [απτίζοντες αὐ- 
Δ , ν ” Ν Ν ” Αν εὐ αΝ ωά 

τους εἰς τὸ ὄνομοι τοῦ πατρὸς, ποὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ ταυ 
ς / ΄ 

γιου πνεύματος. 
' . ἀ ρ- . 

Διδάσκοντες αὐτοὺς σηρεῖν πάντα, 90 
ϱ/ : / ε ” ανα λ 3 κ ι] ες . 

ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. κοὺ Ἰδοῦ, ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἶρι 
/ Ἀ αν. 4“ ” κο. κά .-» α ἳ Ὦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.ξΤ. 

.{ οὖν. 

(0 Ξ (8 σ.) ΛΕΕΗΚΝΜΕ. 10.11. 
36. 40. 61. 69 (71. 108. 198. 195. αρ. 
Ττεδεὰ.) 106. 114. 115. 110. 118. 
194. 191. 191. 151. 921. 955. Εν. Ἱ. 
9. 8. ὔ. 6. 18. 19. 40. α]. 60. Μι. ΒΗ 
γ. 19. αἱ. 21. Ἐά. Αν. Ρο]. Ῥετε. Ρ. 
βίαν, 4. οί εὰ. Οτ]Ρ. ΛίΠ, ἘῬας. ΟΗΥΥΕ, 
είῖαπι ἵπ Μί, 6 σούᾱ. ΟΥΓ. ΤΙνεορΙιγ]. 
ἣ νῦν, Ὦ. Ατ, το”χ. Ἐτρ, οπηί. ΥΕΤΟΠ. 

νογςο. οἶατ. Πίίαν. Ὑἱοίοτίῃπ. Έγρο 

παπο, Μπι. σα. ῶεο. Εαιδίῖη, Πεϊπ- 

οερ5, ΑΓπι. Ῥεγβ, γη, (6)Ξ ΑΣ ιί 
νϊάείατ, Ρ)). 1. 989. 109. Μι. 1, π. χ. 

Τά. Οορί. Ατπι, γμ]ς. εαπί. οοτΏ. 1, 
6Ἠπής, είἶαπι ἵπ Μ{. ϐ οοἀᾱ. ΤΙοο- 

ΡΗΥΙν εἆ, ΟΥΡ, (14) Έτ νατίουμπι 

ΕΤ ἀμὴν. 

᾿ οράΐἵεαπι νατίας ὑπογραφάς: Εὐαγγί- 

Άιον κατὰ µατθαῖτον. || εὐαγγέλιον κατὰ 
µατθ. ἐτελίσθη, ἄρχεται εὐαγγέλιον κα- 
σὼ µάρκον 8. Ἰωώννην. | Τέλος τοῦ κατὰ 
µασύ. εὐαγγελίου . .. ἐξεδόβη ὑᾳ αὐτοῦ 
5. ἔγρώφη . . . ἓν Ἱερουσαλὴμ 5. παλαι- 

στίνῃ . ὤνατολῇ. .. τῇ ἕδραῖδι διαλέκτῳ 
5. ἑδραϊστὶ . . . μετὼ Ἰλιόνους ή. σῇς σοῦ 

χειστοῦ ἀναλήψεως.... ἡρμηνιύθη δὲ 

ὑπὸ Ἰακώθου ἀδελφοῦ σοῦ κυρίου 9. ὑπὸ 
Ἰωώννου ... . ἔχει δὲ ῥήματα βστ. 8. βΦ. 

β. βῷκόδ. . «"ο 5 σπἰχουρ δὲ βυπὸ. 9 βΦ. 

Β, βῷζ. 9. βΦιδ. Α. βΦξ.5. βΧ.. (9. βχφιδ.) 

6, βψ. ..« κεβάλαια σνε, 8. σξ.... 
σίτλουε ζη, 



ἙΥΑΙΤΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

|. ” υπο , ὁῥ ρω 

1.ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, 3 υἱοῦ τοῦ 
” ε - /; η όρο. 

9 Ἀεοὺ.. ἃἩ Ὡς φέγραπται ἓν ὃ ἠσαῖῳ τῷ αφήτη"" ἰδοὺ, "ἐγὼ 
ντ κ 4 / ν / 
ἀποστελλω τον ἄγγελον (που προ πεοσωπου σου, ος κα 

. ο ΔΝ εν / Δ ” 

ασασκευάσει τὴν ὁδόν σου αᾖ" Φωνὴ [βοῶντος 
ιά εο ε / 4 ενὰ / 5 , ”,ω 

ερήμῳ᾽ ετοιμάσωτε τήν όδον κυρίου, εὐθείοις ποιεῖτε τὰς 

4 τρίδους "αὐτοῦ". ἅ 

.// 

Ν 

ε] 

2 

3 ο 

Χ εν στη 

ΝΔ 

, / ι] / ᾿ / ) .ω 

1 .γενετο (ώάννῆς βαπτίζων εν τῇ 
͵ 4 ” 3 

ερήμω, καὶ κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν 
ο ο» λε 5 / // ΔΝ σι ω 9 

δ αμιαρτιων. Και ! ο ἐξεπορεύετο προς αυτον πασα η 

: ὃ ρο τοῖς προφήταις. ἃ Τ ἔμπροσθεν σου. { 92 ἐξεπορεύετο. 

Τηςυγ1ρίϊο: Κατὰ μάρκο». Β. Εὐαγγέ- 

λιον πατὰ µάρκον. ΑΓ) Ι,. ΛΗΙ. 1ἀ. Τὸ 
κατὰ µάρκον ἅγιον εὐαγγάλιον Οοά4. 

Ἐά. Ἐκ τοῦ κατὰ µάρκον ἁγίου εὐωγ- 

γελίου. 09. 118. 
(4) Ξ 11, 19. Ίτεῃ. στ. Οτίς. απαίεγ. 
Ἠϊαι, ἴθγ. (εεπιεὶ πέτες.) | Ξ σοῦ. 
Βῃ. 109. (9) Ώ, (δι. ϱ.) 1. 98. 61. 
65. 115. 191. 1052. 161. 184. 205. 

φ060. 909. 999. Μι. 192. τῷ ἡσαῖᾳ σῷ 

σριφήση. Β!,. 12. ἵπ πι. 1051. αἰίας. ΜΕ. 
10.81. Ῥοτ59. Ἐτρ. Θυτ. Ἠ]ετος, Οορί. 
(Εεά πῃβ. ἸαὈεί Γος.) ΑΓπι (οίῃ. 

γπὶς. Τι. ντ. Ρ. {πω πι. (Βοϊἱοεί: 
9 Μα]οπολῖς ἵπ αἰἲῖο εχεπιρ]ο ΓρΠῖ- 
Ἰοχεπίαπα] Ιορ]ίαν: ἵπ ὅοξαῖα Ρτο- 
Ρπεία.  Βὶο εΟἆεΧ ΑΕδεπιθη. . θεά 
ορἆ. Λδεεπι.. 9. Παθεί: ο ἵπ οδαῖα 
Ῥτορᾗοία εεῖη Μαϊεας ὶ ργορῃε(α.”) 
Ίτεῃ. στ. εί Ἰαέ, (8εὰ ἵπ 5εποίῖο «ο, 
Μ{. ο. οκ ἵτοησο Ῥτοίθγίαϊ τοῖς αρὸ- 

φήταις. 8ὶε αἰἰΌ] δέἰθα ἵτοη. ἵπίετρτ, 

515.) Οτῖσ. αιαίεγ. Ῥοτρανν, Ῥας. 

(αι! ίαππεη ερ]αίιπα εεγῖΏα» ο5δο ορί- 
παίγ.) ΎἹοίος, (µἵταπιαπς, ο ἀῑνοι- 

κἱς Γοπρι».) Βοπο]ῖα 1 Μι. α. ἀ.ο. 
10. 14. (πιοχ ίαππεη 1λάθιι τοῖς πρεφή- 
ταις.) Ῥεταρίοτ. Τ{έας Ῥορίτ. Αποζαν 
ΒΥΠΟΡς. Βαβ1]. ΒρὶρΗ. Ἠεξγο]ᾗ. Ἠ]ε- 
τω5. Ρεδειάο- ΟΥ». Ηϊετ. Απξ. ΑΡ- 

Γ]ης, || τῷ προφήσἠ. Ῥατοεγ. 1. | -- 
ἰο]εί  (ςα)-ΕΒ0. 98. 1ι. Ἠϊοι, «ο- 
πε]. Απιῦς, υ1ρῖ], Ττεῃ. ἴπέ. Αρτῖης. 
Ῥεάα, (4)Ξ-ΒΡΙ.Ρ. 96. 109. α)τυς" 
Ἀγτ. Ῥετε. Ρ. ΒΥΕ, Ἠϊεγος. Οορί. Ίντι, 

γυ]ςδ. πις, «ΏΠέ. Ύθγς. ΥΕΓΟΠ. 01), 
πιατί, {ο]εί, οπωπιετ. Οτὶρ. ἐετ, ἀἱρετίο. 

Ίτεῃ, ἴπί. Ἠτοτ, Αιρ, (ε) σοῦ 3ειυ 

ἡμῶν. Ὁ. 94. Ίπ πι, Εοἱμ. ΒΥΕ. Ῥ. μ.». 
ἵη πι. οαη{. νετς. γετοῦ. Ὀτὶκ. ο). 
Φ. οο]ῦ. πιατί, Ρετια. ο. | Πες. Ἰᾳ- 

Ῥεπί Οτίςσ. ἀῑ, Ἠτον, ἀἱν (θ Ε5 

Η1.9. 194. 191. 151. αἱ. 26, Μι, 
ΗΠΥ. ἱ. Ἡα, τ, ΙΤ, Ἐὰ. οσίπ, γμἱς, 
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9 / / Ν κε. ” 

ἰουδαία χωρα αι οἱ “εροσολυμιτο 8 πάντες. καὶ Ἰθαππίζοντο”. 

Ἡ ευ ει ” εξ Λ. ΄ 

ποταμω υπ αυτου ε 0ο ΟΥ ούΜενοί 

σΑΕδ. 1, 

9 ”»- ά 

εν τω ἰορδώνη 
' .) ... Ν τα / 

τὰς ἁμαρτίως αὐτῶν. Ἡν δε Ἰωάννης ἐνδεδυμιένος 6 
/ Ν / / . 

Κσρίχας. χαμήλου, Γκαὶ ζωνην δερµιατίνην -πεθὶ τὴν 
κἳ ε ωά 

ὀσφυν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ὤγριον. 
1η Κ α΄ ’ / « ”/ ο) ν / Εως 

οἱ εχήρυσσε λεγων έρχεται οσγχυροτεβος µου οπίσω 7 
α 3 Ας ας / “- ο ας ην - 

«νου ου ουκ. εἰμι 6λανος κύψας λυσαι τον έβαντα των 
9 ὃ , . -” Τ να ν29/ ε υά ανα 

υποοήµατων αυτου. γω {εν εοαπτισα υμας Ἱ εν 8 
κ ὃν 

ὕδατι' αὐτὸς δὲ [βαπτίσει ὑμᾶς Ἱ ἐν πνεύμιωτί ἁγίῳ |. ́ 

ν. » 5 , πι  τ .» | 9 » 
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, [ ἠλύεν 3 ΜΙσοὺς 9 
Ἅ λ /“/ ”” / /“/ .λ νι ε Ν 

ἀπὸ ἵναζαρετ τῆς γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ 
ϱ] Ν / ο θ »Λ/ //” ν ε 

Ἰωάννου εἰς τον ἰορδάνην. Καὶ Χεὐθεως ἀναδαίνων 10 
9 κ / ω )) Ζ / χ 5 λ 

Υ ϱ0 ἀπο᾽ τοῦ ὕδατος είδε ” σχμζομενους τους οὐρανοὺς» 
κα ” ΑΗ ν 6 » πμ ρα η 

καὶ τὸ πνευµω 3 ὡς" περιστερὰν καταβθαῖνον ὃ "επ αὐ- 
/ - καν Ἐπλά, 2 μι » ο ο σεχ ὰ 

τὸν. Καὶ Φωνή “έγενετο ΕΚ των ουρανων' συ εἰ ο υἱόξ 11 

Οἱ ἐκ. 
.. ν 26 ’ ο ο... 
6 καὶ ἐ απτίζοντο πάντες. ὠσεί. 

Μι. ΙΤ. Οεἱρ. Ὑιὶς. (481, 
γι]. νεγοῃ. {({) -ἰ- καὶ πυρὶ. Ῥ. αἳ. 

ὅ. 8ΥΤ. Ρ. ΟΙΠΑ ας. (8) -- σ. Ὦ. 18. 
69. ΤΤ. α). Ἰ. Μι. Ἱ, 1 αἱ, δ. Εᾱ. 
(0) ναζαρὶθ. Ώ ΕΙ. 1. 194. ΑΠ, Μι, 
γ.ο. 11. ρ. ἵα ΙΠ4Τ1ςΡ. Ἐά. 8ΥΓ. Άτπ, 
ἄαοίμ, Ὑμἱς. Οοάά. αι. ναζαρὰτ 

οοΙ 0. ποτπι. 1. Οτὶρ. εεπαε!. ᾖ{() -ὐ- ΑΡ. (π) εἷς σὴν γαλιλαίαν. Ἐν, 44. 
ὁ. ΚΙ.Ρ. 1. 99. 69. 106. Ἐν. 1. 9. αἰ. Μι. ΡΗ. ψ. ω. 19. ἔκ σης γαλιλ. Ἐν. 
Φ0. Μι. ἩΥ. ς. ἆ. 6. αἰ. 18. Ἐά. δἱ. (α)-ΞΕΡ. 111, Έτ, εαπή. να» 
ΤΙΠοΟΡΗΥΙ. (10) δέῤῥην Ὀ. 5ν.νογο, }0Π. νογς. εὐθὺς, ΒΙ. ᾖ{(σ) 8ΡΙ.. 18. 

{!)-- Ώ. εαΠ{. νετοΠ. νετς. ο0ΥΡ.9. 388. 69. 154. Ἐν. 90. 44. Μι. Β. Ε, 
(αι) Ε. επΠέ. νοτς. «ΟΥΡ. ο. (2) - ἰπσοῦε. Ῥ. (α) ΑΡΒΕΗΚΙ. 

Ἰης. νΘΥΟΠ. 6θγπι, 1. οοτΏ. 1. Ἰατ] κ 
Τποορ]γ]. (5) 8ΒΡ1.. 28. 109. 8ΥΓ. 
Ῥοΐςε. Ατζ, Αγπι, Οορί, γυ]ς. βαχ. 
τι, Οτίς. (ου, ἘΙδ. καὶ πώνσες ἔδα- 

πτίζοντο. 19. 194. |: πάντες. 69. 108. 

126. 8Ιαν. 4.5. Ρεῖχ. (ἱ) Ξ- Ευ. 
οαΠ{. νοτοή. νογο. πιατί. οοτῦ. 1. 9. 

ΠΙΤί. 

οράσπι οτάϊπο ν5. Ἰ. οί 8. Ἱεριπί, 

απο αριά Ἰωμεαπα Παδοπίας, |. Τα 
νοτο.. Ὑδ. 6, ροπῖί(αγ Ῥοδί ν5. 6. 
(π)-- Ὀ. 995. Μι. 14. οαΠί. νεΓοῃ. 

νοτς. «οἵ. πιατί. σείπα. 1, εοτῦ. 9. 

Απρ. (ο) Ξ Β1,. 98. 109. 194. 
γυ]ςσ. νοτοπ. ο]. ο). . σοτια. 1]. 

ὁ. Μι, ραί. Οἱἱς.  (ϱ)ΞΞΝΒ. ὅθ. ὅδ. 

Ἐν. 86. ΑΠ, Με. ἩΥγ. ἔα. 10.8ΥΤ.Ρ. 
{1 πα, στοςς. ὥσπερ. Ὦ. (9) -Ε καὶ 

μίνον. 10. 39. Τ1. 86. 106. Οορέ. Υυἱς. 
νΕΤΟΠ. «οτΏ. 1. 9. σοτπι. 1. 2. ΑπΙΡΓ, 

(ο) εἰς. ΒΟ. 19. 69. 124. (ἀ)- Ὁ. 
εαμ{. οοΥῦ. 9. πιατί, Ἐεπίέννετς, Ὀτίκ. 

4ιάϊία οδὲ, ΦετΙα, Ἱ. ο 
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εὖὐθὺς'' 

σΑΡ. 1. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ὤ Ἂν ολ ν 2 νο κ ὅ α 
19 30 πγεῦμα 5 αὐτὸν ἐκξάλλει εἰς την ἐρημιον' Καὶ ην. Τ 

Α. Ἐν. 94, Με, ο. 6. 

] ἡ .) ”.” ἁ {ης 

σεν τη ερηκῳ "ἡμερᾶς πάση ' νο) 
Ν ε 

ὑπὸ τοῦ σατανῶ" καὶ ἦν μετὸ τῶν ηείωνν καὶ οἱ 

ἄγγελοι δηκόνουν αὐτῷ ὺ 

εσὼ δὲ σὸ παραδοθήναι 
ε./ Χα 4 νε 

η σον (ωάννην, Ίλθεν 9ο 
5 ον . ᾿ . / 4 λ , / Ρ' 

ήσους εἰς την γαλιλαιον, Όηευσσων το ευογγέλιον ΤΞ 

15 σῆς [βασιλείας τοῦ 9εοῦ, -- αΚαὶ λέγων" 
[έν | ΄ 

Σοτι πεπλή- 
κ ε ,λ ἠλώκλιά ο , ” ../ 
οόνε 8 “ΑΟ χο νὰ, βασιλεία του «εοΏ ρε 

16 σανοεῖτε, καὶ πιστεύετε "ἐν τῷ εὐωγγελφ. ] [ου ῇτε- 

βιπωτῶν δε παρὰ τὴν Φάλασσων τῆς οκ ῥήλας, είδε σί- 

μωνα παὶ ἀνδεέων σὸν ἀδελφοὸν παρ αὐτοῦ” 

ο ον ἐν σῇ φαλάσση". 

Ἐιφιδαλλήσαρ) 4 

ἥσαν γὰρ κά 

ἀχλὰ . Ὁ ο, σο[. ον ων ΒΑ εζ 6. νο . 032 κο) παράγων. 

κο φοῦ σίµωνος. ὄοο ῥόλληντας, 

( ΒΗΡ εν. 1. 1. 69. 110. 118. 151. 
209. 930. Εν, 34, 96. αἱ. 19. Μέ. Ε. 9ε- 

πποῖ. γτ. αἲν. (νε. ρ. μαδοί τος, {α 
η.) Ῥεης, Απ. Άγια, Οορί. ἄοεΙν, 
β]αν. Ψπ]ρ.νοτς. 601). ππαγ{έ, ςοσΠα. 3. 

(8) εὐβίως ΑΓ. ΘΙ8 (ουτα αἱ. 6.) Ἐν, ν 
94. α]. 18. Μί.ς. 6. Κ. ρ. Τά. (3) 
σὸ ἅγιον. Ῥ. (δι. β.) εαμέ. () -- η 

ΡΙ.. 19. 90. 102.935. Ανν. Όορί. σο(Ἡ. 
ης. Π. Ο.Ε. (9 ΞΚ. 1. 11.998. 

60.19. 114. 194. 191. 909. α1. 9. Μι, 
10. Άγια; Ἱίθιι νουο. ας -Εεπὶ. 1. 18. 
69, 1ρ4. 191. 909. νοσο. -:(1) -- καὶ 
γόκσας πεσσαράκοντα. ΓΜ. 19. 99. 109. 
«ορι, 351. Βυτ. Ρ. ἵη τη. Λιν. γαρ. 
οἱ». κ σου. Ἱ. δετπι, 1. ΟΡ. (πα) -- 

(4)ΞΞΑΤ. 1οπ. 

Ἐν. 36. αἲ. 14. ΜΙ. ν. ο. 63. κ. 19, 
1Τ.Ῥά. Πμ9. (6)--ΑΕ. ΑΗ. Μί, 19, 
1Ταἰ. 6. Ῥά, Εν». (ϱ)5: 8Η. 1.28. 
33, 09. 909. Οορί. Αἴπά, 98. ϱ. (ωα- 
.οί Άγτ. Ῥ. 9.) νετοῃ. εοσΏ. 9. οοἵς, 
πιησί. Οµάς. δἱς. (4) ΑΡΕΕΗς, 

ο ο Ἐν ο αἰ 1, Μι, Υ,α, 

γος, !, 

10. 1Τ. Κοιν. ΑΕΓ. ενΩΤ. ΡΥΙΧ. ΟΥ, 
1. ο0)Ρ., 9. |Ξ5 καὶ λέγων, 019. ππηΓΙ, 

(059. 9,19. (8)Τν.ὀ6. γυῖς, 
νετο. Ὀγἳχ. πιανί, «ογΏ. 9. δδτπι, ἡ. 

σα. Οµς. (ἱ) ΡΡ (δι. ϱ.) 14.13, 

98. 93. 69, 194, Λδίµ. Ανν. Ῥοι», νν, 
Οσἵἡ, Βγτ. Ρ. 1η πα. γπαΐς. Ἡ. (1) Α. 
ΒΙΙΜ. 1. 1. 40. 69. 109. 194. 191. 
ϱ09. Ἡν. 34. αἱ. Ἱ. Μι. α. ὁ, σοπας]. ᾱ. 

133 Οορί. ΑΟΙΑ, Βίην. 9. νους, || αὖς 
φοῦ τοῦ σίμωθο. ΕΣΗ ΚΕ. (8ἱ. σ.) 10. 

11. 11. 36. 16. 109.114. 115. 116. 
18.191. 101. αἱ. 64. Μι. Υ.ο, 56- 
σε]. ς. Ε.Κ. ρ. α. 10. α]. δ. Εά. 8νν. 

Ρ. 6ο(μ. Βίαν. (αχ) ΑΡΒΡ/(8εΡ)Εα 
ΗΠΑ. 19. 89. 396. 09.1. 19114. 194, 
Ἡν 84. αἰ. 9. Μι. Υ. ΙΤ. ο, δοιηε], 
(7) Ξ51.. | Απίς βώλλοντας Ροπιί ]. 
118. 131.909. Μι,α. ᾱ. || ἀμφίθληστρα, 
1.5. 118. 191.309. Μέ:α. ἀ. Εὰ. ὃν. 
Ατγ. Ῥουῦς, Αγπη. γμ]ς. Ε. εχο, νε- 

τοῦ. ΤΠπεορΗγ]. εἄ, || τὰ δίκτνα. Ὦ. 13. 
98. 60. 194. (2) εἰς σὴν Δώλασσα». | 3. 

69, 106. 194, Ὦν. ο. αἲ. , ΜΗ, }. 

Γ 



146 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς' δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω 17 

ὑμιῶς 3 γενέσθαι’ ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Καὶ εὐβέως ἀφέντες 15. 

Ὀσὼ δίκτυω-αὑτών' ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προεὰς 19 

οΞΞἐκεῖθεν'' ὀλίγον, εἶδεν ἰάπωξον τὸν τοῦ ζεξεδαίου καὶ 

0ϱΑΡ. 1. 

9 η ΔΝ Ν ” Ν ͵ ἃ .) .- /΄ 

ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν. τῷ πλοίῳ 
Λ. »Λ/ ο / 

ν, Και εὐθεως εχάλεσεν 90 
. ο, Ν ΡΙΝΝΑ Ν / νο ” 2 ... 

αὐτούς' καὶ ἀφεντες τὸν πατέρα αὐτῶν ζεδεδαῖον ἐν τῷ 

νά /”/” κ δί ο 

καταρτίζοντας τὰ δίκτνο ". 

ΜΦ ΔΝ ιο .) 3 ὧν 2 / ) - 

πλοίῳ μετὰ τῶν µισθωτῶν, ἀπήῆλθον ὀπίσω αὐτου. 

 Χ 3 ΄ 2 / Ν Λ/ ” 

Καὶ εἰσπορεύονται εἰς καπερναούμ' καὶ εὐθεως τοῖς 9ἱ 
ΑΦ 

σάθδαση ΓΞ- εἰσελβὼν εἰς τὴν συναγωγὴν 5 ἐδίδασμε.. 
ς λ , ” ” ”. ν 

Καὶ ἐζεπλήσσοντο ἐπὶ ση διδαχή αὐτοῦ ἦν γαρ διδάσλων 99 
Ν / / . - 

αὐτοὺς ὡς ἐζουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ, ὡς οἱ γβαμματεῖς |». ή 
Καὶ Πὶ ὃν ἐ μα ω ἀλλ ἁπενε 7γβ » / 

1: [ ην εν τη συναγωγή "αυτων ανθρωπος εν πνευ- 22 
' ο. / ΄ 2/ 

ματι ἀναθάρσῳ, καὶ ἀνέκρωξε, λέγων" Ἱ-- Ἔαρ τί 
ε ώ ον Ν . 4 . 5 / «ἨΒ ” 

ἡμιν καὶ σοὶ, ἰησου ναζαρηνε: ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς ; 
τι σλώς: / ο ««ξδ ή 3 ” Ν . κ. 

πλ ο/δὰ "σε τίς εἰ ὁ ὤγιος του Φεου. Καὶ ἐπετίμησεν 95 
9 ” / ο / 

ωὐτῷ ὁ ἰησοῦς, λέγων Φιμώθητι, καὶ ἐξελθε πεξ 5 αὐ- 
” // Ν ” »Ν Ἆ . “ΔΝ, Αμ ’ 

σου. Ῥ Καὶ σπαράξαν αὖτον τὸ πνεύμα τὸ ἀκάθαρ- 26 
κα ὁ 

(8)ΞΞ1. 19.98. 48, 609. 108. αρ. Βϊγε]. 
115. 118. 191. 191. Μι. ΙΤ. 8Υ0. 
Ῥογεε. ΕΙ. ΥετοἩ. Αασί. ἆε Ργοπιῖςε. 

(ὐ) πόνσα. Ὦ). εαηίέ.νοτο. ΥοτοΟῃ. ο0ΓΏ. 

ὢ, εοἱῦ. | αὐτῶν Ξ- ΒΟΙ.. 19. 98. 88. 

69, 100. 191. Άππι. Ὑμΐσ. ᾖ(9)ΞΒ 
(νν, 1. 102. 118. 194. 191. 909. 8υτ, 
Λ’ς, Ῥετς. Ρ. επΠ{. ΥΕΓΟΠ. ΥθΓς. δεΓΙΗ. 
1. ουΓΏ. 9. (ἆ) κασασπενάζοντας. 98. 

1.4. (α) -ἵ- αὐτῶν, ΟΚΜ. (5ἱ.β.) 

151. 918 (ουπα α]. δ.) 205. αἱ, 19. Με. 

ο. 1. ΘΥΓ,. ΡεΣ58. ΑΓΓ. ΥΓ. Ρ. ο. αδὲ. 

Οορε. ῆί, {(0ϐ05ΞοΙ.. 69. Ἐν. 18. 
19. Μ{.  Ἀντ. Οορέ. 8ἱαν. 4. 13 εί εὰ. 
οοἱὺ, ΟΕἵς, Οἱ5, ἐλέὼν, 49. (ϱ) Υατία 

ὑΓωπδρομίέας απίᾳο σοῖ απίο εἶ εἰ 

θηίθ εἰσελβὼν. (1) -- αὐτῶν. ΟΜ. 88. 
106. αἱ. δ. Μί, ο. 6. ᾳ. κ. 815. πίγ. 
Ῥετε. Ρ. {ίΠ. Ὀτὶκ. «οἱ. σεγπι. 9. 
(4) -Ε εὐθὺε. Β8Η.. 1. 181. Οορί. ΟµΡ. 
(19ΞΡΙ..Τ2. ΟὐΡί. οαπί, γετοπ. ςο1ῦ. 
εοτΏ. 9. σογπι, 1. || σῶν ἰουδαίων. Ἐναη- 
εο]ϊείατῖα. Μπι, (180. 109. 121. 
8ΥΓ. Ῥεύξε. Ατγ. ίπ. Οομί. ναἱς. Τε, 
(αι) οἴδαμεν. Ἰ,. Οορί. Ασπι, ΟΥἱ6. Ες. 
ΟΥΡ. Ρας. ΟΥτ. Ἠάοτος. Τοπί. Ῥαμ]ϊη. 
(α) ἀπ᾽. 1. 9. 19, 181. Με. ἆ. ε.τ. Ώε- 
πιᾶςο, (ο) τεῦ ἀνθρώπου. Ὦ. Υυἱρ. 
οαΠέ. νΕΤΟΠ. σαΐ, Μπι. σοἱῦ. σον 1. 
9. ου). 9. | -- πυεδµα ἀκάθαρθον. Ὁ. 
ΑΙ. Οοέ, εαηέ,. γετοη. κά. Μιω, 
οἱ, βεσῃη. 1,9. οτΏ, 9, (Ρ) καὶ ξρλ- 



91 αὐτῆς. 

6ΑΡ. ΙΠ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 147 

τον καὶ Ἱπράξαν Φφωνῇ μεγάλη, ἐξῆλθεν 10ο εξ 
Ἡ ” ρω Ν 

ο; αὐτοῦ. Καὶ ἐθαμξήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖ πρὸς 
ε Δ / 1. ἃ ” / ὴ Δ 

5 αὐτοὺς, λέγοντας" Ὁ οὐ σί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχἠ 
« Ν [, [νά καν / Ν ” / // ο” 

/ και αυτήν οτι Λατ εξουσίαν Λο τοις πγευμασι σοις 

η” 3 ’ Χ.8 ΄ ε ο” 9 

98 ἀπωθάρτοις επιτῶσσει, Καὶ υπαχούουσω αυτω; ὃ Εζ- 
Αα... ” κἳ 3 

ζλθε δὲ’ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 7 εὖθὺς'' εἰς ολην τὴν περίγωρον 

:90 τῆς γαλιλαίας.] Καὶ εὐθέως, ἐν τῆς συναγωγῆς Λοοξζ- 
ιο / λ 4 

ελθόντες, [ήλθον” εἰς την οἰπίαν σίµωνος καὶ ἀνδρέου, 
ΔΝ α) / Δ 3 / 

20 μετα ἰαμώδου καὶ ἰωῶννου. 
Ἱ Ν 

'Ἡ ὃὲε πενβερὼ σίµωνος 
/ / ο νά / . - ἂν 

κατεκείιτο πυρεσσρυσα᾽ καν εύθεως λέγουσιν αυτῳ περί 
. ΔΝ Ν 2/ 5 λ / ” 

Καὶ προσελβων ἤγειρεν αυτήν, πρατήσας τῆς 
” ” 2 Ν 

γειρὸς αὐτῆς. καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς  εὐθέως» 

96 οἱ διηκόνει Ου Τθέ6ο ᾿Οψίως δὲ γενομένης, ὁτε ἔδυ ὁ 
6 1 Χ δι κ / λ . 2! Ῥ 

ἤλιος, ἔφερον προς αυτον πὀωτας τους καχὠς εχοντας 
ο. ; Ν η 2 

9ο παὶ τοὺς δαιριονιζομ.ενους. Καὶ ᾖ πόλις ολη Οἔπισυν- 

Ν ο ὧαπ, 

χαὶ σοῖς πγεύµασι. 

| , η 
Ω2 [ογίαῦθε: στίς ἡ διδα χὴ ἡ κανή: λατ᾽ ἐξουσίαν 

2 ϱΟν2 ἐξελήὼν ᾖλθεν, 

ϐεν σὸ πνεῦμα τὸ ἀκάβαρσον σπαράξας αὐ- 

σὺν, καὶ πράξας φωνῃ μεγάλη ἐξηλθεν ἀπ᾽ 

αὐποῦ. Ὁ. «απ. «οτῦ. ὃ. (ς) φωνῆσαν. 

Β!,. 99. Ο5ἶς. κράξας. ὮὉ. 935. αἱ. ὃ. 
(ο, οΡαΜ. 3Ί. 49. 149. 995. Μι. ο. 
Ώαπιαςο. (6) ἑαυτοὺς ΑΟΡΕΜ. ΛΗΙ 
πιπ], Με, Υ. αἰ. 15. Ἐά. (8) λέγο- 

σε. ΛΟ. 9. 91.935. 60. 115. Μι.ςο. ο. 

1 απ. Εὰ. (α) σί ἔστι σοῦτο; διδαχἡ 

 -ἕ-Β.) καινὴ σὕτη (αὕτης- Β81.. 109) 
κατ' ἐξουσίαν. καὶ σοῖς πνεύµασιν Β1.. 1. 
105. 118. 191. 905. 906. 909. | -- ἡ 
κανή. 199.995. νετοπ.οο]Ὀ. οογὈ. 9. [ή 
χαυὴ εί αὕση νατία ἱταπεροπαπίαγ. | 
διδαχἡ] διδασκαλία. Μί. τ. | - κατ 

ἀξωυσίαν. ὉΤ. | τίς ἡ διδαχὴ ἐκείνη, Ἡ 

κανὴ αὕση ἡ ἐξουσία, ὅτι καὶ ποῖς πνιύ- 

µασιν. Ὁ. οπΏὲ. οπη]σοίς: σί ἐστι φοῦτὸ 

ους οίῖαπι αὐσαπί αὖ Ἐν. 19. 96. Με. 
{, Άγηχ. Αγγ. νΟΡΟΠ. οοἵῦ, οοτΏ. 9. | 

«ια οὖνεί ἀοεἰγίτπα ἰδία ο (η) Ροίεδ- 

ίαΐε Ὦ φιοπίαπι (εί φιιία) δΡίγ, νεΓοΏ. 

ο] ῦ. φιώπαηι εδιεί Ίο ἀοοἰτίπα ρο- 
Τεδία(ἶ 2 εἰ φιοπίαπι δρῖγ. οοςῦ. 9. 
(απ) καὶ ἐζηλβω. ΒΟΡΙΙΜ. 88. Ἐν. 9. 
10. 19. 94. 860. Μι. ο. Ρῖ. Ε. γυΐς, 
Ἡ. εχο. Ὀσίχ. (ἱ)ΞΒ. 1. 88. 131. 
8]. 4. Οορί. Αιπι. β9ίΗ, ΑΓ. νεγΟΏ. 

εοτΏ. 2. «ο1ϱ. | -ἵ- πανταχοῦ. ΒΟΙ.. 
69. 124. Οορί. Ὑειου. (2) ἐξελέὼν 

ζλθε. ΒΡ. (8. β.) 1. 69. 194. 191. 
209. 31. ὅ. Μί, 1. Π. ο. κ. ΥΓ. ῥ, τηδ. 

ἵπ η. Ασγ. Ῥετς. ρ. 541, Ε. Ὠπέμν τα, 
ΤΠιεοΡΗγΙ. εργεβίεπ . . . υέπεγιὲν 
πηΦΥ{, 60ΥΡ, 1. ἰο]εε, ᾖλθεν ὁ Ἰησοῦς. 
ἘἨναπσε[ρίατία. οοϱ.2. (4) καὶ εὐ- 

τω. 39. Μι. 10. | Ξ- εὐθίως. ΒΟΙ,, 1. 
1032. 118. 191. Οορί. Άτα, ἍὮ()) -Ε 
νόσοις ποικίλαις. Ὦ., επΠί, νΟΥΟΠ, οῦγΏ, 

9. οο1Ώ. Ρείπι. 1. Ἅᾖ{(0) συνηγµένη, Β. 
64. 69. 124. Ὦν. 96. 4. | 

1. 9 
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ἠγριένη” ᾖν πρὸς τὴν φύρανᾶ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΡΒ, Τι 

"εΚαὶ ἐθεράπευσε πολ» 54 
ιΝὶ ” 3 ".ν, ρα αμ" λαό ἆ, 

λους χοακως έχοντας ποίπίλαις νοσοες' Σχαὶ δαιμόνια 
ς 4 / ,. Ν ε] / ο 9 . ἳ / ο. 

πολλὰ ἐξέξαλε, καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι 
/ 2 / ο. Ν ΑΔ. ”/ 1, 4 Αν”, /“/ .., 

ἤδεισων αὐτόν |ἒ.] Καν πρωαὶ Ἀ ο ἔννυγον΄ ἁλίαν ἀνα- 35 

στὼς ἐζήηλθε, καὶ [ἀπήλθεν 
Λ/ /  ᾱ. ρω Κεἰς ἔρημιον τόπον, κὠκεῖ 

ερ ; ν / ε. Φον 4... 
προσηύχετο. | Καὶ κατεδίωζαν αὐτον } ὁ σίμω» καί οἱ 96 

.] 2 - 

μετ αὐτου. 
.”. ” 

Ἡ ο0 ζητοῦὺσί σε. 
. / “”” 

έχορενας 

πάντες 
εν) τν ι 

πεις σας Ὁ 

Ν εγ νι Ἱ / νε Ὑπτο 6 

Καὶ ευρὀντες αυτον λέεγουσω αυτῷ' οτι 97 
Ν ο ή ὃν / ἳ 

Καὶ λεγει αὐτοῖς' ἄγωμεν 98 
/ {/΄“ο6 { 

Ρκωμµοπολεις, να Ἱ καὶ ο η 

ρύξω" εἰς τουτο γὰρ "ο ἐξελήλυθα.’ Καὶ ἦν κηρύσσων 99 
5 / ο ΣΝ.- 4 6, λ ἳ / 4 κλ, ν 

εἰ σὼς συναγωγὰς' αυτών εές ολην την γαλιλωίαν» παι το 

δαρνό όρια ἐκξδάλλων. τμ. . 

Καὶ Ίεχετων πρὸς αὐσὸν λοαβὸρν΄ ἐπαρακαλῶν” 40. 

αὐτὸνο ' κου γονυπετὠν αὐτὸν, καὶ λέγων αὐτῷ" 
ά ΄ 

. (2 ἔννυχα, 

ὃν όνρ ἐλήλυθαν 5 ἐζᾳλθον. 

τν... μις, «ω 
Ω3) σε ζητοῦσι. 

9 ᾿ - 

χακει. 
2 , «κ που. 

δεν ταις συναγωγαἰς. 

(4) -ἵ- αὐτοῦ. Ὦ. (δι. β.) εαπέ. οοἵῦ. 
ποσα, 1. οογῇ. 2. (ο) Υς. 34: καὶ 

ἐθιρώπευσεν αὐτούς, καὶ ποὺ, μιρόαην 
ἔλ ου τοσο ἐζέσαλεν αὐτὰ ἀπ αὐτῶν, λα 

οὐ) ας Ίφιεν αὐτὸ λαλεῖν, ὅσι ᾖδεισαν αὐτόν, 

χάλὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς πακῶς ἕλοντων 

φοικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἰξ- 

ἔσαλεν, Ὦ. εαπ{ί. Τεχίας, ο ἀαρ]]εῖ γε- 
«οπεῖοπο οοπβαίις, υέ νς. 96. οί α ΠΡ 

τη Ἆος αλΐσαιε οοάἱοῖοις. {8)Ξνε- 
τοῦ. [εί αιῖ ἀφπιοπία ιαδεδαπέ, ο]ἑεῖε- 

δα ε[α, οοτὴ. 9. σεῖπι. 1. οαπέ. (5)-Γ 
[.σὸν] χριστὸν [αὐτὸν] εἶναι. ΒΟΟΙ.Μ. 

8]. ὁἹ. Μί.ο. Ε. κ.ο. ρ.α. Χ. Ζ. Εά. 

Λ1Ην, Άτπα. Οορί. 8ΥΓ. Ρ. ς. ἂξί. δίαν, 

6αχ. σετ. Ἱ. εοτὺ. 1. ταασέ, Απιῦτο- 
βἰαδί. (1) ΒΟΡΙ.,, 1. 95. τη. 1981. 

909, Ἐν. 96, αἱ. 6. Με. Ε, ἐννύχιον. 59, 

Μι.ο.χ. (1ἱ)Ξ84. 99. ΜΕ. 1. Π.χ. 
(οἱἡ. σᾶπί. Υετοη. «οἱ. β5ογια. 1, 

εοτῦ. 5. {(Κ) -Γ ὁ ἰπσόο. ΟΕα. (8ι. 
ϱ.) αἱ. 19. Εναηρεμκίατία, Μί, Υ. ἀ. 

Ρ. ΙΏ πιαΙΡ. α.Τ. Χ. 238 11. Ἐά. πιατέ. 
(ϐ) - ΡΗ. 109. Με.ε. | --τε. Κ. Ἡ. 
194. αἱ. 9. σότε. Ὦ. εαπί. (πι) ΑἩ 

Ες. 69. 19. 194. 191. 915 (οὔπι ζ58- 
εετὶῖςνιπἀου.) 996. ΑΠ. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 

18. Εά. Ἅᾖ(π) -- ἀλλαχοῦ. ΒΟΙ,. 88. 
Οορέ. Άτπι Απ. (ο) ἐγγὺςε. Ὀ. 

Ώτοαίπιοδ, Υ αἱς. Τί. ()) πόλεις. 69. 
χώμας καὶ εἰς σὰς πόλεε. Ὦ. (8. β.) 

ΒΥΓ. Ώ6Γ5ε. ΑΓ, Γοπ.. ΕΥΡ. αοίμ. Β]αν. 

γυ]σ. Τε. (4) Λοξα. 918 (οαπι 
οαογίς νἰπάου.) ΑΗΙ. Μί. ΒΗΥ. αἰ. 

11. Ἐά. (9) 10. 40. 69. 16. 194. 191. 
149. 198. αἱ. 94. οί Βατῦςγ.5. Μι. Β. 

8. ᾱ, Ε. κ. ρ. 2. χ. Ψ. ΤπεορΙγ]. ἐζπλ- 
δο. Β6ΟΗ. 99. Ῥεπέ, 8γτ. Λητ. Ῥεηες, 
βΥν. ῥ. ἔπ πχ. αοίµ. πα]. Τε. (6)ΛΒ 
ΡΚΙ.. 1. 69. τὸ. 106. 115. 118. 194, 
191. 15Ί. 909. 936. αἰ. 4. Μι, ο, 
(6 ἐρωτῶν, Ὦ. ἀἄεργεεαπὸ, Ὑπὶς. Τε, 

(4) ΒΡΕ. 109, 194. 905. Εν. 96. Μι, 
19. εαΠί. ΥΟΓΟΠ, Ύείς, οοἶΏι οοΓΏ, ιν 



ΦαΒδο 1. ΚΑΤΑ ΜΑΕΡΚΟΝ. 149. 
ἱ ς 

8] ότι, ἐὼν νέλής, δύνασαί µε καθαρίσαι. 7 Ὁ δὲ {ησους 
᾿ λ : {/{ 2 / λ ρω ο 9 ” Ν 

σπλαγχνισθεῖς, ελτείνας την χειβθᾶ ἤψατο αυτου. και 
.. / . 

49 λέγει αὐτῷ" θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ ἕ--- εἰπόντος αὐ- 
- // 3 ΛΑ .) ο” 2 ι) ει. ϱϱ,. ες / Χ. 13 

ου. εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ αὐτοῦ ἡ λεπρα, καὶ ἐκαθα- 
ν -- / / 

49 βίσθη. «Καὶ ἐμεριμησώμενος αὐτῷ, εὐθέως ἐζεδαλεν 
μ : | 

44 αὐτόν Καὶ λέγει αὐτῷ ὁρω, μιηδενὶ Ὁ μηδὲν, εἰπης' 
» δ, ο λ δες ο ” ο ο // λ / 

ἀλλ ὕπαγε, σεάυτον εῖξον "τῷ ἱερεῖ, καὶ προσενεγκε 
. ” | α ρω 2 

περὶ σου καθαρισμον σου, -ᾱ προσεταξε µωσῆς» εἰς 
.”” Ν / 

45 μαρτύριον αὐτοῖς. ] “Ὁ δὲ ἐζελθων Ίρζατο κηρύσσειν 
/ λ / Ἀ / ϱ/ ϕ 

ἀπολλὼ, καὶ διαφημίζειν σον λογον» ὠστε ῥηκετι αυ- 
. η ” / ” ) ./ / 

φον δύνασθαι Φανερῶς εἰς πὀλιν εἰσελθεω. ἀλλ Ἐ εξω 
Λος αλά 4 ο κ 9 Ν δν. ν 5 

ἐν ερῆμοις τοποις Ί9) κα Ίβχοντοπρος αυτον "οοπαν- 
" / 4“ 

σαχοῦθεν. 

Καὶ ὃ οὐ πάλω | εἰσηλβεν εἰς “απερναοὺμ, δὲ ἡμε- 
ον». ν// 

ρων"" Κ καὶ 
ε / [0 3 ο τ)}.. 3 

ἠκούσθη, οτι εἰς οἰκόν ἐστι. Και } 
Λ/ /“” 

εὐθέως 

033 πάντοδεν. Ὦ ϱἱ2 ὐοῆλθε πάλιν. 

δεγπι, 1. Απίο παρακαλῶν ροπ]έ δστ. 
| αὐτὸνΞ1,. 1. αἱ. δ. Αγπι. οἱ Ημ. αὐτῳ 

84. 89. Τ1.919. Ἐν. 85. Γά. (κ) 
Ῥ. 25.69. Τ1. Μι. α. Θγγ. Ῥετς». Υ υἱς. 

«ΏΠί, ΥΕΓΟΠ. Ὀτὶχ. σα. ΕΕΓΠΙ. 2. «ΟΥΟ. 
1. κύριε ΟΙ, Μίοπι 194. Οορί. Ατπι, 

14, ΑΡγ. «οχῦ. 9. οοἱῦ. σοτα.1. Μπ, 
πηατί, (Υ) καὶ σπλαγχνισθὴς. Β. 103. 

καὶ ὀογισθεὶς, Ὦ. οαΠί. γετο. ο0ΥΡ. 2. | 
Ξ- γετοη. σετπ.1. (255ΡΡ (ὸι. 
ου. 09. 109. Βγγ. Αγ, Ρ. ὮεΓε, Ρ 

Οορί. εαΠέ. νοτοΏ. νοτς. «οἶδ. να 

2, δετιπ.]. (84) Ὑ5.-Ξνετοῃ. οἱ), 
' ἐμθριμησάμενος αὐτῷ  δετῃ. 9. 

ϱ)5Ξ ΑΡΙ.. 95. 69. 194. Εν. 19. αἱ. 

4. Μι. ε. κ” χ. Ἀντ. Αππι, Ὑπ]ρ. 11. 
γιοι. Τπεορ]γ]. (ο) σῷ ἄρχιερε; 19. 
60. Μι. ἆ. οίἩ, γα]ς. οοΓΏ. 1. σοῖς 

εροῶσι, Ἀντ. Ῥετβε, «0ΓΡ. 9. ργἱπεέρίδιιν 

καοργζοίιῶ, σηΐ, 5ΘΤΠΗ, 5, (55. 

Ας. Ρ. Υυ]ρ. ΤΠ. || Ῥοςί διαφµ. Παῦεί 
Μι.ε. (ο) Ξ- Μι. ᾱ. ἔξωθεν. 14. 
(0 ἐπ’. 81.. 28.194. (5) ΑΒΟΡΚ 
1Μ5. 1. 10. 98, 19. 1143 1150. 118. 
191. 161. 209. 995. αἳ. 6. Μί.ο. ἸΞ- 
ΝΟΤΟΠ, (4) ΑΡΒΟΕ ΕΠ. 1. 19. 69. 

191. 151. 995. αἱ. 41. Μι. Υ. 9]. 14. 
Τά. Ἀγν. πίτ, Απ. ἀοίἩμ, ΤΠΕΟΡΗΥΙ. 
εἰσελθὼν πάλυ. Γ1,.98. 98. 194. 0οΡἱ. 

γογο. εἰσελθὼν. οο]Ὀ. || εἴσηλθεν] -- ὁ 
ἠησοῦς. Έα. 194. αἱ. Ἰ. Μί. ο. 14, 

Ἐναπσε]είατία. 8γγ. | πάλιω εί δύ 
ἡμερῶνξς Ἐναηρε]]είατία. (1) -ἵ- οοίο, 
Ο0οἆᾱ. Ι8ὲ. τεερπίῖογες αμἶάαπι, Υμἱς., 

{ῃ ο, ΒΙχΗ. Βεάα ἐεχίας. (9) 

ΡΙ,. 194. ΟοΡί. Άτπι, νετο. «οἱῦ. 
(ὁ Ξ Β1,. 99. 109. Βατῦεγ. 1. 8ΥΓ. 
Ῥετες. Οορι. ΑΠ. Αιπι. γυαἱς. τεΓΟΠ. 

ξεῦα. 3, Μπι. σαί. Λας. Βεθα, 



150 ΗΥΑΤΓΙΈΔΙΟΝ ςΑΡ. ΤΠ. 

συνήχθησον πολλοὶ, ὥστε µηκέτι χωρεν μηὸὲ 'τὼ 

πβὸς τὴν «ύρων' καὶ ἐλάλει Ναὐτοῖς σὸν λόγον. Καὶ 5 
α ὴ 

έρχονται 
ς λ/ / 

Ῥ υπο τεσσάρων. 

κας οιὐτῷ 
ο .” { λ 

οπου ἦν". και 

Χ ον) ἐ 

ο λ » λ Ν / “/ 4 ' 
προς αυτον παραλυτ/ικον Φεροντες» ωέρομ,ενον 

λ λ ὃ Ψ ἀ. ᾳ ζλκόζ.4, 
Και µη δυνὰμιενοι Ἱπροσεγφίσαι 

ὃ ΔΝ κ 2/ / ΔΝ Β / δέ 

ᾳ τον οχλον, απεστεγασαν την Ἱστεγῆην, 
.ό ο 

Ἡεξορύξαντες γωλῶσι τὸν κράβθωτον, 
ο). 8 Ν ώ ) κ] να ” 

ῳ οπαραλυτικος χατεπειτο. 1δῶν δὲ ὁ ἠησοῦς 5 
λ / . / ” ω] / 4 

σήν πίστα αυτων, Ἄεγεί τω παραλυτιλῳ' τελνον, ἄφε- 
/ 

ὠνταί ὃ σου αἱ ἁμαρτίαι." ΄Ἠσωαν δὲ τινες τῶν γραμµιατέων 6 
αι / ν / ᾿ ” / ο 
εαφεί κοιθήμιενοι λαέ διαλογεζόμιενοι εν ταις χαρδίαις αὐ- 

” / ο” “”/ 

σων᾽ Τι Ζ οὗτος 
ὃ πχ 3 / ϱ / ι ΔΝ ο α. ο ες / 

ύναται ἀφιεναι ἁμαρτίας, εἰ µη "εἰς ὁ 9εός 

4 αὐδέως ς 

8 οὕτω" λαλεῖ Ῥβλασφημίας» τίς 7 

'Καὶ 8 
2 λ ε » νι ) ϱ) ωάώμλ. 6 
επίγ)ους ο ήσους τῷ πγευματι ο υτούν οτί 

“/ σ 9 ” α’ .. 

ρύτως" 53]: αὐτὼ " διαλογίζονται ἐν εαυτοῖς, εἰπεν αὐτοῖς' 

σί ταῦτω διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἔστη Ὁ 

χΧ 
Ον) ὅπου, 

γ ΔΝ εὖ ε ’ 

ὅσοιαι ααρτιῶ σου. 

(13398. 1981. (Π) πρὸς αὐτοὺς λόγον. 

Ὦ. οπηί. Υγετοή. οο]Ό, οοτΏ. 9. || ξ-σὸν 

λόφον. 990. (ο) Φέροντερ πρὸς αὐσὸν 

παραλυτ. Β].. πᾳὸς αὐτὸν φίροντερ πα- 
θωλυτ. 04. αἱ. Τ. Αιτπι. Υι]ς. Τί. 

εχο. σοτπι. 1. πιατέ, | Ξ- πρὺς αὐτὸν, 
δετιη. 9. (ϱ) ὦπὸ, Τ,. ἐν μέσω. 819. 
Ὀτὶκχ. (α) προσενέγκαι, Β1,. 98. 69. 

το. Ἱη πι, Μί. ο. 10. ντ. Ρ. Ῥετς. Ρ. 

Άτν. ΔΝ. Υ υἱς. Ὀυἱχ. ἐγγίσαι. 90. 40. 

Νεα (55 

κοτο, Ὀτὶχ. οο]Ὀ. οοΓΡ. 9. 5ουπι, 1. 

(6) σκέπην. 121. (.)-- ὁ ἰησοῦς. Ὦ. 88. 

115. 916 (οσα 16. 195.) Μι. ο. 8γν, 

Ῥεγε, Ρ. ΑΝ. Αγπι οί. εαΠέ. νοτο. 
Ὀτίχ. «οἵΡ. 2. οοἳ 0. 5ετπα. 1. 2. πιαρί, 
(α)Ξ Ρ. 8υτ. ο8Πέ. νοτοη, Υοχο. οο]Ό. 
οϱτΡ. 2. σογπα. 1. (κ) ΒΡΙ,. οαπέ. 
τοσο. 6ογπι. 1. ἐφ' ὅ. 11. 191. ἐφ᾽ οὗ. 19. 
6ϱ. (Ἠ) ΒΡΕ ον. αἲ.. ]. 98. 69. 102. 
118. 101. 149 3 Πίεια Μί.χἨ Ρετς. ρ. 

Ῥ. Μη. Ὦ. οαηἱέ. νεΓοῃ. 

. ---- -- 

σου αἱ ἁμαρτίαι σου. 19. Ἐν. 81. Μί, ο. 

(6)Ξ59. 119. Ἐν. οτ. (84)Ξ14. 61. 
191. 2993 296. Ἐν. 9113 92. Μι. Β. 

ΥΓ. Ῥετα. Ρ. (0) βλασφµµη. ΒΟΙ.. 

γυ]ς. Τί. Πίε δίαερλεπιαί, οπαϊςοίς ο5δ” 
(εγῖς, νογοπ. ()ιῖν εδ Πΐε, φιὲ Φἳο ἴο- 

αωζέιγ Φίαρλοπιαπς, οοἳΏ. :(α)ΞῦὈ. 
β). οί», Ύ μἱᾳ. Τί. εκο. νετο. (ἆ)Ξ 

Ρ.28. 98. 64. Ἀντ. Ατγ͵ Ῥετ». Ρ. 41, 
ΆἉτπι, οαπί. ΥΘΤΟΠ, γετς, οο]ϱ. «οἱ 8Ρ: 
2. σουπι. 1. εὐθὺε. ΒΙ,. (6) Ξ Αθ. | 

Ρ. Μι. 11. Οορί. σαηί, γετοη. 
νεγο. οοἱῦ. εοΓΏ. 9. δαπείο, δαΐ. ΡΕΓΙΗ. 

9. (8Ξ:Β. 105. νετοπ. νογς. 010. 

δοτιη. 1. οο{ῦ. 9. ταῦσα. Ἀγτ. (8) -- 
ΑΟΕΕΗΚ ΑΒ. (8ἱ. ασ.) 13. ΙΤ. 98. 69. 
114. 115. 116. 191. 149. 918. (οσα 

νιηάοῦ. οπιηίθας εχο. 124.) 295. Ἐν. 
9. 19. αἱ]. 58. οί Βα1Ώεγ, ΟΠΙΠ65 εχο. 

υπο. Μί, ΒΗΥ. αἱ, 19, ἘΕά. 8ντ, υίἩ, 
ΒΙαν. ΤΝΘορΙΥΙ. | 

αὐτοῦ 
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κ. αν 2 / .., 8 ” . 7. ’ 6 
ευκοπώτεβον, εἰπειν τῳ παρολυτικῳ' ἂφεωντωι ᾿σοῦ” οί 
ε ι / λ ”. ο / Δ 
ἁμαρτίαι. ἢ εἰπεῖν. Ίτγερι ὃ Τλ ἀρὸν σου τον κράθξα- 

“/ λ / /”/ ο Ν .νδν υ, 2 ’ 

1050 καὶ '' περιπὰτεί; Ίνα δε εἰδῆτε, οτι ἐξουσίαν 

ςΑΡ. 11. 

1 ε ϱἳ ωὴ ᾿ ΄ Ὠ ων . ο μα ρ 

έχει ο υἱος του ἀνθρώπου Ἡ ισὶ τῆς γῆς ἀφήναι ἄμορτίας 
-. ὁ ” .. Ν / .” 

11 (λέγει σῳ παραλυτικῷ') Σο λέγων Ὁ ἔγερι, ὃ Τ οβον 
ὃν / κ», / νο 5 Ν ο ι 

19 τον κρὸοβοιτὸν σου, καὶ ὑπαγε εἰς τον οἰκὸν σου. Καὶ 
3 ώ »η/ Ν / Ἆ Φε. 2 

ἠγέρθη εὖθεως, καὶ ἆρας τὸν πράξξωτον ἐζῆλύεν Ἱ εναυν- 
η 6) 29 / Ν 9 / λ 

σίο πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν 
9 ὰ τ / ν. αλ. ο ς Ἴδέ / /“/ ) 

9εον, "λέγοντας ὅτι "οὐδεποτε οὕτως εἴδομεν. ] 
ν σον // λ λ χ ο 

15 Καὶ εζῆλθε ἐπάλι παρὰ την »άλασσω' καὶ πᾶς 
ε 3/ 3/ ΑΝ... κι Ν αλ σάς ῤ 9 ΄ Ί Ν 

149 οχλος Ίρχετο προς αὐτον» καὶ ἐδδασκεν αὐτοὺς. Καὶ 
/ πι α. 0 Ἆ ον / / 

[παράγων πρίδε Χλευϊν, τὸν τοῦ ἀλφαίου, ποιθήμιενον 
αλ. κ / ν / οι 2 ; λα 
ἐπὶ το τελωνιον καὶ λέγει αυτῷ' ἀκολούθει μοι αι 
ι) Ν / 3 .”,. Ν . / 3 

16 ἀναστὰς Ἠκολούθησεν αὐτῳω. Ἰαὶ Υ εγένετο” 2 ἐν τῷ 
' .- αι ωῤη - ” αν, 2 ω ὰ «// ν 
χατακεῖσθαι αυτον εν τη οἰχίῳ αυτου, " καὶ πολλοι 

-- 

Ἡ τ τ αλλά μμ αι 
Δ 1 7 κ. 

σ0ἱ. ἐγειθα. 

η ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς. « ἔγειρων. Ρ καὶ, 

(4) ΡΕΕΣΙ,.1, 18. 88. 69. 19. 108. 

194. 121. 121. αἱ. 00. Μι. ΒΗΥ. αἰ. 
19, Ἐὰ, νετοη, || σου αἱ ἁμαρσίαι σου. 

19, Μι. α. 1. (Ὁ ΑΟΡΕΕΝΡ. ΛΗ1, 

Μι. ΗΥ. αἱ. 5. Ἐά. ἐγερου. ἘΚΊΙ.. 

28, 99, (Ὁ Ξ ΑΟῦ σγ. 1. 1. 98. 

Τ1.Ττο. 118. 191. 9.9, Εά. ντ. Οορί. 

Άτπι, 8]αν. 4. Υπὶρ. Ὀτίκ. (1) ΞτΊ. 
Ἐν, 44, νετοη, «οἱ Ώ. || σου Ῥοδί κράθ- 
δατον Ῥοπυπί ΑΒΟΡΙ,, ΑΙΠ. Μι, Β. 
ο). 11, (απ) ὅσαγε. 1. ὕπαγε εἰς τὸν 
-]κόν σου. Ὦ, Ατπι, οἈηέ. νοτς. «011, 
Ὅσιαπιαας Ἱαπρίέσοιπι, 9. (π) Ο0 
6οἵ, 61, 116. 118. Ἐν. δ. 18. ο]. 11. 

Μι. Βῆ,α. ο. ᾱ, 6. ]ς, |. ρ" αἱ. ὅ. 4. 
ντ, Άγῃ, 8]αν. Εοίµ. Ύ αἱς. Τί. ἀφίξ- 
ναι ἁμαρσίας ἐπὶ σΏς γῆς. Β. 149. 151, 

ὍΠΞ ἐπὶ τῆς γῆς. Εοἆεχ 5τ, πηπς, νο- 
ποη, ΑΙ, (ο) ΑΒΟΡΕΕΒ, ΛΙ, 
Μι. ΒΗΥ. αἱ. δ. Ἐὰ, (Ρ)-Α860 
ΡΗ.. 19. Εν, 91, αρ. ΜΙ1, ο], 4. Εὰ, 

ΔΥΤ. ΟοΡρί, Αγπιι β]αν. 4. ἀοίἩ. Ύ αἱς. 

1, (εχς. ομιπί. «ο Ὦ. ππαγί. σ6ΓΠι. 9.) 
ΑΠΡΥ, ΑΠΡ. {(ᾳ) ἔμπροσθε. Β1.. 151. 
Ἰη η, ἐνώτιον. Ἐν. 99. ᾖ(τ)ΞΒ. νε- 
ΓΟΠ, καὶ λέγειν, Ὦ. εαΠέ, (6) οὕτως 

οὐδέποτε. ΒΩ!,, Μι. π. Άτπι, 0η. 
(0Ξ 0. στ. Οορί. Υι]ρ. πα. (α)-- 
ὁ Ἰησοῦς. ΣΠ. 98. 69. α]. 16. Μι. α. 

4,σχ 3 19, 14. 1113 Ἐναηρε[ςίατία, 
Γὰ, (κ) λε, ΑΚ. ΤΟ. 106. 118. 
Εν. ὅ. 3]. 19. Μι. α. 6,1. 23 10. Ἐά, 
ΒΥΓ. πέτ. Ατπι, ἄοίἩ. Ὑπ]σ. ΤΠεΟΡΗΥ]. 
|| Ἰάκωδον, Ὁ. 13. 69. 194. (9οὰ Ἱή πας 
ἐν ἄλλοις' λενῖν.) Οοἆᾱ. ποηπη]] αρ, 
Ο5ἱς, εί αρ. Ὑἱϊοἱ. ({ορίε ἸΝεἰξί.) εέ 
ἵη 5ομο]15 οοὐΐσαπι Μί, α. ἆ. ο. 18, 
εβΠί.νοΣς.ΥΕΤΟΠ. «1Η. σθγπῃ. 1. οοτὈ. 
9. (ν) γίνεται. Β1,. 39. (2) κατα- 

χειμίνων αὐτῶν. Ἰ), πηὲ, Υοτοῃ. νδτο, 
εοΥΡ. 9. οοἳ ο. [Ξ-ἒν σῴ. Τ,, 19.69. 109, 

194. (9). 1. 28, 118, Μί.ε, κ. Ἠ1. 



102 ΙΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΡ. 11, 

ο ως λε 1 Αμ Μ. με ω “δν ἂν Ν 
 σελώνωι οι αμοβτωλοὶ συνανεκεώτο πω «σου χαι 

ο δ, Αμ ΩΨ. λ ο. α . 4 
σοις αθηταῖς «αυτου ἤσαν γαρ πολλοι “Λαί πόλου» 

θησαν αὐτῷ. 

ἰδόντες αωτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν άν. 

Καὶ ὁἱ ρρρνηνώ καὶ οἱ ερφαδίαν 16 
ἀ καὶ μας 

ζωλῶν,, ὅλαγον σοῖς ων» αὐτοῦ" οτί ότι βνός τῶν 

τελωνῶν ον) ἁραῥρω λα Γεσθίει καὶ πώνοή (Καὶ ἀκού- 17 

σος ὁ {ησοῦς λέει αὐτοῖς' 0 υ 6 εί ον ἔχουσ ια οἱ σχύ- 

ι 4 . αν, 

ουτες ἰσῥοῦ) ἀλλ οἱ χακῶξ έχοντες. ου. Ἴλθον λαλεσαί 

δι καίους. ἀλλὰ ἁμιαρτωλούς } 5 Τι] Καὶ [ήσαν οἱ μα. 18 
4 αν να ος 
θήταὶ (ω0ώγνου αἱ οἱ 

' : / κ΄ «λε . 

Ἀραρσαῖι”' νηστεύοντὲς' καὶ ερχονται 
ά Ύ / 2 α. / 6 ι Ν ε) ο 1 ο Ν 5 

που λεγουσιν αυτω θιατί οἱ ῥιαθήτοι έωάννου "καὶ οί 
ω) .ν 4 , ς ἃλ λες αά λΟκ 9.., 

τῶν φαρισαίων΄ νήστεύουσι, οἱ δε σοὶ Ἑ µαθηταὶ ου νη- 
τα σσ ΤΣΝ ο’ 2 ω. {ει ο κ ν μες 

σσευουσι; δαν είπεν αυτοις ο /Ἴσους' μή δύνανται 0 9. 
ον ο” ” 2 α ε κ, . 9. 9. ὼ 

νο του νυμφωνος» ἐν ᾧ ο νυμκβίος ετ αυτων εστω νή- 

«μὲ στεύει» 

οὐ δύνανται νηστεύειν.΄ 

ο» 3 ώς 1 6 Τ εἰς µετάνοιαν. 

4 / « ” ο) ΔΝ 4 

--- σον ώς μεθ εαυτών ὅχουσι. σὸν μρβίον 

Ἐλεύσονται ὃς ἡ ἡμέρα, όταν 90 

. παρθή. ἀπ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε ηστεύσουσιν 

Ἡ ο σῶν ο 

Ὁ)-- Ξ 990. | Ξ- χαὸ ἁμαρπωλθ). Αἴπα, 

ντ. Ρ. (να ῦοί ερᾶ. ρασῖςι) Βασ, 
(ο) Καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ γοαμματεῖς 

πῶν θαρισαίων. Καὶ ἰδόντες, ὅτι ἐσθίει, ἴωι 

λι εί εοπείταοίίοποπι οἵἳ νοσα[]ο- 

χαπὰ ογάἵπεπι νασῖο ππυίαηέ, | καὶ] οἱ 
καὶ. Ῥι γυς, Τί. φμί, Υεχο. ο0]9. ος Γ1νν 

9 λατ  {(4)Ξ60.οἰθθ.αρ. ΜΗΙ. 
ΜΠΕ. κ.. 9γΗ. Πἱογος. (6)Ξ-8Ι. | διασί 
Ὅι (8. β.) ὅτι, Ῥ10, 109, 108. Μι. ρ” 
(8) ἐσύίετε καὶ πίνετε, 194. ντ. Πϊστος, 
| καὶ αίνι, ΒΕΏ. 1039. οαΠί. νεο, 
Νάγόπ. 6οΓ8. 9. | -ἰ- ὁ διδάσκαλος ὑμῶν 

Ότι 09. 995. α]. ὃ. Μί, τ. Οορέ, ΑΡΗ. 

«πό, Ῥετες. γιὶς, οἁ, Ὀσίχ. σοἱῦ, 
ΜΨογπὶ, ἓν οοςΡ. 1, πιαγέ, ΟἨγγκο]. Λας, 
«(9)ΞΑΡΡΟ (8 ϱ!) κι 1998.Τ., 
100. 10608 114, 1184 199. 14ΦΧΧ12Ί, 

909. οθ6ν αἱ, 11, Μι, 6, Γη. 102: 
Ἁντ. αἱ, Ῥους». Οορί, ἆδίπ. Ατπιν 
αοιἩ, Ψυ]ς. πηέ, νεγοἩ, υεῖκ. εοτΏ, 

9. δετιη. 9. Ῥπά, Εαιηγπι, ΑΠΟΩΣΠΑ, 
η οπίεῃᾶ Ας. (1) ΑΒΟΡΚΜ. 18. 
49. 61, 63. 61, 69. Ἰ». 66. 106. 151. 
999 990, Μῖ,ς, υῖς, ο. 0. ζορε. 
Αντε, 95, Ρ. (οι, γυῖς. νογοῃ, Ὀγῖχ, 
εο]ὺ. «ο50., 9, νὶπὰ, | μαῤηταὶ τῶν 
βαρσαίων. Ι.. 8ΥΤ, Ρ. πι, (1)5-Α, 
1 καὶ οἱ μαθητα) σῶν φαρισαίων, Β. 

καὶ οἱ φαρισα[οι. 6ορι.. Άγιην νους, 

οοτῦ. 9, σογπι. 9, (ῥ -- Β. 109, 

191.8αχ, ϱ|)- ΞΏΌ. 1,93. 118, 909, 
φοῦ, 900, Μί. τ, σαπέ, νετοῃ. νετς, 

εοτῦ. 9. σεπα. 1. νἰπά. | πεφμαφιάτην 

ΒνΝΓ, 

νι 
ο) ἐςθζ- Οἱ 18. 98, δὲ, 90, 



ζΑ5. 11. 

3 

ϱ] εν Ἠ ἰμείνῃ σῇ ἡμέρῳ." 
Ακ Δι ἐπιρράστει ν ἐπὶ ματίῳ παλαιῷ: 

λ ἠβ' αἷν 9 .” Ν Δ ος ϱμ ή 

σο νά Ξ- αυτου: το καωίον του παλαιου, 

20 χείρον σχέσμα γένεσαι.” 

εἰς Δαμοὺς παλαιούς: εἶ ὃὲε Ἡ 

νέος, τοὺς ἀσκοὺς» «οιὶ ὃ οίνος 
᾿ . // 
αοπολουντοι 

σέον. ] 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ο[ Ουδεὶς ἡσιθλήα ῥάνν φήμη 

1ος 

νχδή δε 1 μην ὁ αἱρει 

, “1 4 
αι 

ν οὐχ Α / ’ ) 
Κα) οὐδεὶς (άλλει οὐνον νέου 

λ /χ ε, /{ε ο” γ 6 

«ῆν ρῆσσει ο οἱοςΥΞο 
3 ” ων ες «Ά Ν 

“εκχγείιταυ οι οἱ ασ.οί 

2 Ν ιο / 9 υ λ Ν 

ἃ αλλα οένον νεον εἰς ασχους καινους λι-- 

Και ἔφενετο [ ποώραποβθευεσ αἱ αυτον εν τοις σάξ- 

οκ τή κἳ ” [ή ε κν ἆ / 5 ΔΝ 3 

6ωσι διὼ τῶν σπορίρων' καὶ ἆ ἠρζαντο οἱ μοθηταὶ αὐ- 
ι « ω//. εν) ,” /, //’ Χ / λ 6 

4 του 9 0δον ποίειν τἰλλοντες τοὺς στογχυας. Και οἱ 

2 /: ” - Σ ντ 
Ἀ εκείναις ταῖς ἡμεραις. ο χαι. 

(α) ΑΒΟΡΙ,. λς 19. ος ταν 60, τῷ, 

151. 909. 9993 αἱ. 11. Μί,ς. Ρἱ9, 6, 
δν. ές, ΕΛ. Αγια. σος. σαΠί. οογΏ, 

9. νῖπά. Ί- Μι. 10. Ῥεήε. νν. (ο) 

 ΑΡΟΡαΚΙΙΜΣ. 1. 19. 98. 83. 69. 

9. 86. 109. 106. 151. 151. 9009. 2929. 

935. Εν. 18. 19. 960. αἱ. 14. Μία. ς, 
Ρῖς, ᾱ. α. Ε. ο. Ἀγτ. αγ. Ῥέτες. ΟοΡρί, 
ΆἉτπι. αοίμ. γυἱσ. Π. ΤπδορΏγ]. | δὲ 
Ρος οὐδεὶς αἀάμηί Ός εἰ Μ. αρ. ΜΠΙ. 
98. 90. 106. 230, 9ΥΓ. ρ. η πι. οςΗέ, 
ψοτς. οοτΏ, «οἱ Ρ. επἰπι, Οοᾶἆ, ]αΐέ, 
ἴρ)-- 18. 60. 194.  (ᾳ) ἱμάτιον πα: 
λαιόν. Β0Ώ (8ἱ.β.) Τι. 90. (9) µήγε. 

Ἱ. αρ. ΜΙΙ, 98. 99. 114. αἱ. δ. Μι. 
ἑ ο, | εἰ δὲ μὴ] πε, Ὀτῖχ. (6 ἰ αἴρει 

ἀπ] αὐτοῦ πὸ πλήρωμω τὸ καυὸν τοῦ πα- 

λαιοῦ. ΑΚ. 33. 69. 106. 990. 999, αἱ. 
τ. Μη. ν. 10. 3γτ, Ρ. αἴοιι τὸ πλήρωμα 
ἀα' αὐτοῦ αφ ἑαυτοῦ, Ὦ.) Φὸ Α. σοῦ π, 

ΒΙ. 115. 191. 209. 985, Βατῦεγ. 9. 
Με, 49 δοιηε. (οἱ 1. || αἴρει σὸ πλήρωμα 

τὸ αινὸν ἀπὸ (-- ἀπὸ. .. το. 118.) τοῦ 

σαλαμῦ, Ρ. 1. 19. Τι 118. 124. τα. 
Ῥονς, Ρ. γης. ῃ:, Ι αἴηι ὦπ᾽ αὐτοῦ τὸ 

πλήρ. τὸ καινὸν ἀπὸ τοῦ παλαιῦ. 69. 

Ἱ (οἰΠὲ επέπι ου 1 ζέπεηι εαν α υοδίῖ» 
πι ον Απιρεοσίασί. [-- τὸ καιὺν τοῦ 

ς Αν Μι, 19. (035! (1) µήγε. 

ΟΙ. Μι. ο. Ὀϊ8. (κ) ῥήξε. ΒΟΡΙ.. 

99. γι]. (7) Ρ51,. 19. 60. 
Με. 1τ. Άσε, Ῥεται ν. ΟοΡί. Άτα, 
γι]ς. Ιέ. οχςο. Ετὶχ. ραί. || ὁ νέος οἶνος. 
118. |. -- ὃ οἶνος ὃ νέο, ΝθίΟΠ, νετο. 

(2) ἀπολλεῦται καὶ οἱ ἀσκοὶ. Ὦ. [| καὶ δἱ 

ἀσκοὶ ἀπολιῦνται, Ὦ. οαπὶὲ νοβο. νοτς. 

νῖης, || ἐκχεῖσαι καὶ οἱ ἀσκαὶ. ων. 109. 

(Αα) Ξ Ὀ. οπηί. νογοΠ. νοΓΟ. 608. Όο 
νιηάοῦ, [| καινοὺς. Ἰ93 νέου. Με. ἀ. 
| 5ΞΞβλησέον. Ὦ. 102. | -ἕ- καὶ ἀμφόσεροι 

συντηροῦνσαι. 118. ἵη πι. Ὦν, 96. δαΧ. 

Ὀτίκ. ραί,. Μπι, δεν. 1. πιατί. 
(0) -Ε πάλι. Ὦ. (8:. β.) 13. 69. 194. 
Ὑμυ]ςσ. Τί, εχκο, τετοῃ, Ὀνὶχ, οο]ῦ. 

(ο) Οτάο νεγρογίπα νατία ιπίαίας, [ 
παραποριύεσθαι] πορεύεσβαι. 19. 09. 194. 
διαπορ ΒΟΒ (5ι.β.) | Ξ-ὲν ΟΙ,. 198. 

61. 191. αἱ. ὅ. Μι. Ἠ. α. π. ΙΤ Ρά, 
| ἐπορεύετο ὁ {ησοῦς ποῖς σώθθασ,. Ἐναι- 

Ρο] Ιδίατία, (4) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρ- 

ΒΟΙ,. 19. 69. 194. γιὶς. Ἱε. | 
Ἔ  ἤρξανσο. 3ΥΥ, Ῥογε. Ρ. ||Ξ-αῦτοῦ. Ὦ. 
δΓγ. ΑΓπΠι, (ο) σίλλεν. Ὦ. Ῥετς. ϱ. 

Τν. 26. οπηΏί. νοτΟΠ. νὶπά. «010. ποια. 

1. οὐςὺ, Ὁ. γἱπὰ. ὀδοποιοῦνσες σίλλειν, 
Άγηι. 9ίῃ, νεο, Ὀεἱχ. ὁδοιποροῦντες 

σίλλοντες. 19. 69. 194. |! -- καὶ ἐσθίεν, 

Άτπι, ζ0]0, ο0Γῦ. 9. Τοπ σοῦΙη, ὸν 

ἕωντο. 
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ο, 1“ . ) ς ι υ 

φαρισαῖοι ελεγον αὐτῷ" δε, τί ποιοῦσμ { ξ-- ἓν΄ τοῖς 
] / : Ἱ / . 

σάδέασιω ὁ οὐκ ἔξεστιὃ; Καὶ ἶ --- αὐτὸς: ἔλεγεν' αὐ- 05 
ω 5Ν/ αν ο. / οἱ {.. σε φ4 

τοῖς οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε δωαθὶδ, ὅτε γρείαν 
3/ νο” / τον λ ε ’ ει] ”. 1ςττ 4 

Εσχεν οι ἐπείνοισεν αυτος ποιὶ οἱ μετ αυτου; "Πως 96 

εἰσῆλύεν εἰς σὺν οἶκον τοῦ «εου | ἐπὶ ἀθιάθαρ--- τοῦ: ἀρ- 
/ 1/ Ν ΔΝ ”/ ” ’ 2’ ιν] .... 

χέερέως, καὶ τοὺς ὥρτους τῆς προθεσεως ΕΦαγεν, ους οὐκ 
3”/ υ 9 Ν ”. ο ” ηλ ΝΤ Ν ὃν. - 

ἔξεστι φαγεῖ εἰ µῆ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ Έδωκε ποὺ τοῖς συν 
ο. ο // ν ] ” ιν Ν τα 

αυτω οὐσι. "Καὶ ἐλεγεν αυτοῖς' τὸ σάξβατον διὼ τὸν 97 

ὤνθρωπον Ὁ ἐγένετο οὐχ, ὁ ἄνθρωπος διὼ τὸ σάδξατον. 
/ ΧΝ - .». 

Ὥστε πύριός ἐστιν ὁ υἱὸς σοῦ ἀνθρωπου χαὶ τοῦ σαξθάτου. ο8 
.» ” Δ .” .. 

Καὶ εἰσῆηλθε πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν' καὶ Ρήν εκεῖ 1 
3) 9 / 2/ ΔΝ ” 

ἄνθρωπος ἐζηραμμενην ἔχων την χεῖρα" Καὶ 4 παρε-9 
. 1/ ο λν ᾿ . ας τει. 

σήρουν αὐτον, εἰ τοῖς σᾶσοασω «εραπευσει " αὐτον, 
ϱ / ] .” 

ένα κατηγοβῆσωσι αυτου. 
. 7 / λ ο // 

εξηραμμένην έχουτε την χειρω" 

άν νο ών.” ί 
Καὶ λέγει τῷ ἀνθρωπῳ "σῳ 3 

εκ ” : ἴ ἔγερε' είς το ΓΑ4Εὔ00). 
/ ο” / ο 

Καὶ λέγει Ἡ αὐτοῖς'' Σεξεστι τοῖς σάθθασω 3 ἀγαβο- 

” 

ε ”/ 

ἐγειραε. 

(8) --- οἳ µαθησαί σου. Ὦ (8ἱ. β.) Μ.Ι. 
19. 928. 61. 69.115. 118. 124. 191. 161. 

1ππι, Αγηι, {ύί1. ἄοίμ. Τί, εχςο. ρα. 

Ἁϊπι, Ἠϊεν. (8)ΞΑΡΟΡΕ. 1. 13. 
60. 19.109. 194. 191. 151. 9950. αἱ. 19. 

Μι. . (1) -ἰ- αὐσοῖς. Ὁ. Π. (εχο. 
υτῖχ. νὶπάἀ. οοτΏ. 1. ππατι. σετπι. 2.) 

(4) ἔλεγεν. Β. 109. λέγει ΟΙ,. 19. 28. 

95. 09. 194. Ὑυ]ςσ. νεΓοὮ. ΡΗἱΧ. σαΐ, 
Ἁπι. νἰπὰ, 6οσπι, 1. εογῦ. 9. ὦποκρι- 
ῥεὶς εἶπεν. Ὦ. οαΠ{. νετς. ὁ ησοῦς ἔλεγεν. 

Βντ. Ατιι. οί. ΄ (Κ)-ΞΒΡ. 109. 
σαπ{, Εέ,νετο. (1) Ὀ. οπΠί. νετοῃ. 
νοτο. νἰπά, οοτΏ. 9. || -- τοῦ ἀρχιερίω». 

Μ. Ξσου. Ιω. 109. 151. 918 (ουπι 
εεἰογῖς ν]ηάοῦ. εχς. 9950.) 996. αἱ], 
Φτ. Ῥ]αγερνε. Μι. ΒΗΥ. αἱ], 16. Γά. 
οί. | ἀθιάθαρ] 4 ἠἰπιείεο]ι, Ἐ ετδ. Ὑν. 

εί πης. || ἄρχιερέως] Ἱερέως. αοίμ. Ὀσὶκ. 
(1) Εν. 81. 44. οοιὈ. 9. |. Ῥορί 
ἔφαγεν Ροπυηί Ὦ. Απ, οΏΠέ, ΥΕΓΟΠν 

νοτο. νὶπά. «οἱ. σετπι.Ἱ. (π) 9, 
ΦΤΞΤΏ. εαπί.νετςο, οοτῦ. 2. νἰπά. οο!, 
Πάρι νο». 28. Ργο ὥστε Ἰναῦεπέ: λέ- 
γωδὲ ὑμῖν, ᾳποά είίαπι τε(ϊηοί ψετπι͵ ]. 
(ο) ἐκσίσθῃ. 191. «() ἐκ. Β. ἐκεῖ 
ἦν. Α. υεπὶί αἆ εωπι, νετοἩ. «οἱ. 

(ᾳ) σαρετηροῦντο. ΛΟΒ. 1. 10. 61. 118. 
Μι.ε. (5ς)Ξ0Π.α]ῖας, ἀοίμ. γπϊς. 
1{, (8) τῷ ἔχονσι σὴν χεῖρα ἐξηραμιμί- 
νην, Ὦ. Ὑυς. Π. τὴν χεῖρα ἔχοντι ἕη- 
ρᾶν. ΒΙ.. 109. νοτς, τῷ σὴν ξηρὰν ἔχιονσι 
χεῖρα. Ο. (8) ΔΒΡΕΕΗΚΙΙΜΑ. αἳ. 
πια, Μέ. ΒΗ Υ. αἱ. 5. Ἐὰ. ἑγέρθησε, 
86. 40. ὅ8. Μί,α. 4. 2. (1) αρὸς αὖ- 
σοὺς. Ὦ. Τί, (εχο. εοτΏ. 1. ραΐ, Μπι, 

δετπι. ϱ.) (κ)-Γσί.1. 115. 118. 181, 
91.4. Μί. κ. ΤΠΕΟΡΙΥΙ. -ἵ- οἱ, βοὔπη. Ἡ, 
9, δαί. πιατί. παν (Υ) --ἓν. ΑΡΕ. 
19. 69. 106. 115. 194. 996, Μί. κ. 

(5) σι ὦγαθὸν ποήσαν Ὦ, «Πέ, ΥΕΓΟΏο 
ΕΤΗ. 1. ' 



ςΑΡ. ΤΠ. ΚΑΤΑ ΜΑΕΡΚΟΝ. 155 
” “/ Ἂ .” Δ ο» α 5 ον 3 ο» ποιῆσαι, ἢ Κακοποιήσωι; ψυχγῆν σωσαι ”» ἤ ᾿ ἀποκτεῖ- 

”/ α / ΔΝ ον . 4 2 

ὄγαι; οἱ δὲ ἐσιώπων. Καὶ περιθλεψάμενος αὐτοὺς μετ 
3 ” ΄ 9 Ν ο” ο / /“”/ ο» δί 

οργής, συλλυπουμενος επι τη "πώρωσει τῆς καροίας 
4. / ” 5 / ο οἳ λ ω / ἆ 4 λ αὐτων, λεγει τῷ ἂνθρωπῳ' ἔκτεινον την χεῖρὰ “σου καὶ 

ἐξέτεινε' κωὶ Ὁ ο2 ἀποκατεστάθη” τή χεὶρ αὐτου “1εΤ.] 

6 Καὶ ἐξελύόντες οἱ Φαρισαῖοι Ὁ εὐθέως. μετὰ τῶν ήρωδι- 
-- / μ3 / /“/ ι] 2 ωὰ 

ανῶὼν [συμιθούλιον ἐποίουν κὠτ αὐτοῦν 
ν] / 

απολεσώωσι. 

7 

]ς 4 “/ 2 ολ 

Οπως αυτον 

α, ἡ » λ / 
Και ο ἰήσους διὰ σῶν μαβητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν' ” σην 9ά- 

λωσσαν’ καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας Ἱ αρἠκο- 
/ 2 -// ΔΝ Ν ω 3 4 /“/“ Ν 3 

8 λούθησαωνΞ- αυτῷ Ὁ καὶ ἄπο τῆς ἰουδαίως,. Καὶ Ράπο 
Χ// 

5 030 ἁπικατεστάθη. 

-] ” 

ο 090 ἠκολούθησεν αυτ. 

6 Τ ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη. 

χώρησε μετὰ τὠν μαθητὼν αὐτοῦ. 

1 όὀνε- 
Ν Τη ο πρὸς. 

(4) -- μῶλλον. Ὁ. 194, οαπί. (9) ᾱ- 

πολέσαι. Τ,. 1. 396. 40. 118. 194. 141. 

3]. 4. εί Βατῦεγ. 1. Μια. ἆ. αχ. 233 
Ψ Ἡ Ἀντ, Αττ, Ρ6υς, ν/. Αῑπι. βαν. 

ἀοίμ. Ὑις. Τί. γιοί. ΤΙεορΙγ]. 
(ο) πηρώσε. ΙΤ. Τ0. οφοἰἰαίε, Υ υἱς. 
ΝοτΟΠ. νετο. ΒΡΕΙΣ. σογπι. 1. νεκοώσει. 
Τ. επιογέµα οοταΐς. οαΏέ. επιογέια οογ- 

ἄα, νὶπά, «εοἱῦ. εοτὺ. 9. (4)ΞΕΒΕΕ. 

1. 10. 1Τ. 96. 109. 108. Ἐν. 9, αἱ. 11. 
ΜιΝ. (9) ΑΡΕΕΚΙΙΡ. 1.10. 
18. 109, 194. 151. 909. 936. αἱ, 16. 
ῥίπτεςνο, Μί. ΒΗΥ. αἱ. Ἰ. Τὰ. ἆπο- 
πατέστη.Ο, (θ5Μι. ἆ. ο. | -]-εὐθέως. 
Ὦ. δασ, οαηΐ, οοτῦ. 9. νἰπά, 56ΓΠι, 
1.9. (5)ΞΑΒΟΣΡΚΡ.Ι. 68.]9. 
109. 105. 114. 118. 109. 209, 920, 

ο» Μι, 10. Ἀγτ, πίγ. Α;γ. Ῥεγες, 

Οορί, Απ. Αγπι. οίἩ, Ὑπΐς, οαΠΕ, 
Ρεΐκ, «οτΏ. 9. γἶπά. δευπι. 1. ΟΠἨΓΥςΟ- 
ος. Ῥεάα, [|-- ὑγιλε. 191. Οορί. πιβ. 
ΝεΓΟΠ, γετο. «0]Ώ. σεγπι, 9, |-- ὧς ἡ 
ἄλλη. Οορίέ.ππς, (11)ΞΞΡΙ.. 119, 157. 
Μπ, 10, 11. ΔΝ. οαηέ, νετοη, γοτο, 
γιπἀ, «οἳΏ, ο05Ρ. 3. βετπι. 1. 9. πιαγί, 

:Απίς ο) ρομῖέ Άγ, Ῥοοί ἠωδιανῶν 

παῦοπί 106. ντ. ρ. | εὖὐθ. Β6. 
(1) ἐδίδου», Β.. 19. 69. 194. (1) πῶς, 
Ῥατρεγ. 1. Υυ]ς, εαπί. Ὀσὶχ. σθγπι. 

1. 9. πιατί. [ἱ --- νῦν. Αγαπι ᾖ( Βς6 

ΡΙ,. 1. 19. 69. 194. 909. Ῥ]πτοδνο, 
ΦΥΤ. Αγ. γη1ρ. Ε. οσο. νετοη. Ὀείχ. 
(ᾳ) ΡΡ. 96. 40. ὔ8. 61. 99. 11849 
19]. 209. Μι. α. ο. ο. 10. 14. 11. 
ΤΠοορΙγΙ. [ παρὰ. 19. 69. 194. 

(1) ἠκολούθησεν αὐτῷ. ΑΚΜΡΕΒ. 1. 10. 
96. 114. 118. 121. 191. 209. 930. αἰ. 
11. Μι. α. ε. Κ, 1. ρἩ 533 10, Εὰἀ. 

δαν. Υα]ς, Ρτϊχ. σοῦπι. 1. 9. πιατί, 
ξαΐ. ΤΠεοΡΙΙγΙ. ἠκολούθει αὐτῷ. 99. | 

ἠκολούθησεν Άβδ0ιο αὐτῷ. Ἱ,. | ἠκολού- 

όμσαν 8Ώδᾳιιε αὐτῷ. Ο. 69.61. 69. 109. 
Οορί. | Απίο ἀπὸ σῆς γαλιλ. ροπῖί 

116. Ῥο5ί υδαίας Ῥοπαπί Ο. Μί.ο, 
γμ]ς, Ὀεϊχ. σεγπη. 1. 9, πιαγί. σαϊ, || 
Ῥ]απε οπη Ἱέατ νοτΏαπα οί ΡΓΟΠΟΠΙΕἨ 

ἵη ΒΕ, 194. οπΏί. νΘΓΟΠ, τους, νὶηά. 

«ο]ῦ. «οΓΡ. 9, Αίᾳτε εχ ΠὶΦ Υοτοη. οί 
ε01Ώ, νς. 86. ΡΓΟ ἦλβον πρὸς αὐτὸν, Ἠα- 
Ρεπέ: δεφιεζαπίιγ ἐπ. (ο)Ξ--985. 
|5- ἁπὸ. Ὀ. 194. Υυἱς. ΤΠ, (Ρ)ΞΞ Με, 
8. ᾱν ὄ. 
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ε ΤΗ 4 Νοκ λα ην  ὃ ’ ”/ κ κ πο Ἀμά 

έροσολυμων, Ἱ και ἀπὸ τῆς εδουµωαίας» και 'περαν του 
᾿ λά λ«ν κά 
“οθ αγνούῦν οί "ού 

Ν / λ 
μλάρ. ο οί : σιδώναν "σλβόος 

πολὼν ἀπούσαντες ὁσω η ερίοις ́ἦλθον πρὸς αὐτόν. Καὶ 9 

εἶπε τοῖς µαθηταῖς φὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ 

αὐτῷ. διὰ τὸν ὀχλον, ἵνα μὴ 3λίβωσιν αὐτόν 7. ΠΠολ- 10 
λ δν. / ϱ/ ον / . Αα δι κ 

λους γὰρ ἐθερᾶπευσεν, ώστε ἐπιπίπτειω αὐτῷ, ἵνω αυ- 
ας. ϱ/ 4 “/ 

του Ζ ἄψωνται οσοι είχον μµάστιγας. Καὶ τὼ πνεύ- 11 
λ. ἁ 0 “ . Ἡ α / “/ ιο ν. / 

ματα τὸ ἀκάθαρτα, οταν αὖτον 3 εθεώρει ' ο0 προσέ- 
- , » Ν 

πέπτεν οαυτῳ κο 
« ελ 7) ” ο» 

5ο υἱος του »εου. 

μὴ μον αὐτὸν" δ ποιήσωσι." |. 

2/ // / - “ 
5 ο» ἔχραζε, ἆ λέγοντα"΄ 

9 κ 4’ 
οτι συ εί 

λ λ, / η “ 

Και πολλα εσπετίκο αὐτοῖς, ὧα 19 

ον. 

΄ Χα. Ν ” εἳ 

Καὶ [άνω ξαίνει εἰς 0 0ρ0ςν Άαΐ προσλαλειταί ους 19 
/ ͵ / Ν 

ᾖθελεν αὐτός' καὶ Ἡ 
2 -” ” λ . ϱἳ 

ἀπ]λθον προς αὐτόν. 
. Αν 4 ο η. ο κ.ε 14 / . 

εἶ δωδεκω» ένα ώσι μετ αὐτοῦ, ἕ καὶ ἵνα ἄποστελλη 

Ῥ 
ο, ο) προσέπεστον, 

(α)--α. 1. 118. 181. 909. Με, ΙΤ. 
Ἅτπῃ, οο]ῦ.΄ οοσΏ. 5. Ἐκ 5 (. Ῥτο 
ἰουδαίως νε. Ἰ. Ἠαῦθί ἰδουμαίας, θἵ Ἱ. 

191 Ἰὶς Ἰεσιηί καὶ ἀπὸ σης ἰουδαίας, 

αοὰ απίεα οπισεγαπέ. || --ἀπὸ, Ὁ. Ργ. 
(9) -- ο Ὁ. στ. υτῖχ. (52)ΞΡΟΙ,, 

εαη{. τοτοη. Ργὶχ, ν]πά, «οἵῦ, (:)--Γ 

οἱ περὶ. Ὦ. εἶγοα, οαπί. (α)-Γ καὶ. 1, 
σο. 118. Ἅᾖ{(α) πο. ΒΙ.. 
ὄχλοι. 18. 98. 69. 194. | -απολλοὶ. Ὦ., 

ταπ{, νοτο. νἰπά. «10.9. (2) ὄψων- 
παι. Καὶ ὅσο. Α. 28. 8ΥΓ, ΑΓΓ, Ῥετβ, 

Ῥ. Οορί. οίλ. βαχ. Ὀγία. ὥπτωνσαι, 
Ὅσοι δὲ. Ὑ αἱς. πα. πιατί. || Μοχ: µά- 
στιγας καὶ πνεύματα ἀκάθαρτα. "Όταν 

οὖν οίς. Ὦ. 5υ. (α) ἐδιώρουν. ΒΟΏΠ1., 
Ἐν. 56, ΛΙ, Μι, ο. Ὀΐ5.α, 6, (0)Α 

ῬΟΡΕΙΙ. 19. 69, 124. 205. Ἐν. 18, 
19. 96.α1. 18. Μί. ο. Ὀἱ5, ἆ, 6.1, Σ, 
10. ΤΠοορΗγΙ,. (ε) ΑΒΟΡΕΚΕΙ. 1 
13. 33. 69. 194. 205, Ἐν. 19, 96. αἱ» 
90. Μι, ο. Οἱδ. ο. Ε. χ. 10. ΤΠεορΏγ], 

ἠραούγαζον. 10. ΜΙ. τ. | κράζοντα καὶ 

(5) -Γ αἱ 

λ . 
ἑαοῖκαζν. | αὐτον φανεβν. 

Με. αᾱ- λέγονσες. ῬΚ. 61. 60, 

Μι. ο. θες]. (6) ὁ χριστὸς, ὁ υἱὸ,. 
ο. 121. Βγτι ρ. επι αθί. ὁ 9εὸς, υἱὸς, 

ϐ69.ὁ ἆγιοι.ὄ. (8) ΑΕΕΟΠΗΙ.Ρ5.218. 
(ειπα οὐρἰογῖο ν]πάοῦ.εχς, 194.) ΛΙ, 
Μι, Υ. αἲ. 14, Εὰ, γυῖς. εαηί. οοτΏ. 
1. σαί. νὶπᾶ. ΡΓῖσ. Ροή. ο. 9. γιοι, 
ΤΠΕΟΡΗΥΙ. | -- αὐτὸν. 11, αρ. ΜΙΙ. 
Μι.α. (6) παῶσ, ΚΙ,.18, 39,69, 
το. 124. (11) ζλθον, Ὁ. ΒνΓ, Ῥετες, 
Αντ. 45ΙΝ, γα]ς. Τί, (4) ἵνα ὥσι ιβ’. 
Ῥ. Υυὶς. οΏπί.γθσς, υιπά. εο]ῦ. || δώ- 
δικα] -]- οὓς καὶ ὠποσσόλους ὠνόμασεν. 

Β. 18. 98. 69. 14. Μι. ο. 8ΥΓ, Ρ. ἵη 
Ὢ. Αγ, Ρ. Οορί, Λι, (16) Παε 
Το]ἱοϊαπέας Ἰη βησπι εοπιπια(ῖς 10, ἵη 
ἐοῖῦ. 6ενπι, 2. Μπι, σαΐ. Τη νεχς. Ρῖς 
Ἰοσιπίας, |. ἵνα Ρροδίετίας -- Β. 109. 
ΜΙ. ο. απρύσσειν] -ἰ- τὸ εὐαγγέλιον. Ὦ. 
ΒΑΣ, Τί. οχς, νετο, (96ὰ νε. 15, Ροςέ 
ἠαπιοπία, νετς, επι σα. Μπο, σοῖῦι 
βεγπῃ. ὁ. οἱ (οἳ. αάάι: εἰ οἰγειιπιέγεπέ 

2) Φάἱοαπῖεν Ευαπρ εἴδωπιι) 

ο) λκοί- ιά 
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15 αὐτοὺς πηρύσσεων Καὶ 1 έχει ἐξουσίαν Ἡ 9εραπεύ- 

αΚαὶ 

Καὶ ἰάκωξον 

3 / / 

16 ει’ τὰς νόσους, καὶ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
. έθ ο ς ” / 1” // / ὠ 

17 επεύηκε "Ἔσῳ σίµωνι ονομα πετρον 
Ν - Ν Ἆ ” 

τὸν τοῦ ζεξεδαίου, καὶ ἰωάννην τον ἀδελφον Ἱ--- του: 
3 2 ην ώ κα / ο] ”. γ πα /”/ ς Ν “4 

ἰακώδου"' ποὺ ἐπεηκεν αυτοῖς " ὀνόματα "/βοανεργὲς» 
ο 3 .”” 6 

18ο ἐστιν, υἱοὶ βρονσης' Καὶ ἀνδρέαν, καὶ Φίλιππο», καὶ 
ο ῤ ο. Ν ο.” ἵ Ν ρω σον) 

'.βαρθολομαϊον, καὶ µατθαῖον ἵ, κοὶ ωμιῶν, καὶ ἰώκω- 
1 κ ” ρω 

{ον τὸν τοῦ ἀλφαίου, καὶ Ἡ αδδαῖον, καὶ σίµωνα τὸν 
ο. / 1 

193 κανανίση, Καὶ ἰούδαων ἰσκαριώτην» ὃς καὶ παρέ- 
ο / 

 δωκεν αὐτόν. 
/ ’ Ν /' ) 

20. Καὶ [ερχονται εἰς ο/κον. παὶ 3 συνέρχεται πᾶλυ ὄχ- 
{ .ν. ο / . λ ΄ Ε] “/ ” ”ω 

λος, ὥστε μῇ δύνασθαι αὐτους μήτε 3 ἄρτον" φαγεν. 
3 ” ” -” 

οι ὺ Καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ αὐτου,' ἐξηλθον κρατῆσαι 

Καὶ οἱ γραµµα- 
ο. 9 Σας ᾗ ὦ ὃ / / δν άν 

οἱ ἀπὸ ἱεροσολύμων καταθάντες, ὄλεγον" ὅτι 

νά ”/ / ο 29ρ/ “/ 
23 αὐτὸν" ἔλεγον γάρ" ὅτι : εξέσση- | 

σεῖς, ἃ 
λ “/ ο Ἡ 9 ”. )/ -” το 

(εελζεθουλ ἔχει, καί’ ὁτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµιονίων 
/ Ν ἃ 

ϱ0 ἐμξάλλει τὼ δαιμόνια. Καὶ” προσκαλεσάρ.ενος αὐτοὺς, 

(1) ἔδωκεν αὐτοῖς. Ὦ. ΆἈτγ. ΑΠ. Υ αἱ. 

Τί. εχο. νετο. (πι)ΞΞΒ1,. 109. Οορί, 
(4) -- καὶ ἐποίμσε σοὺς δώδεκα, Ὦ. | -ἰ- 

πρῶτον σίµωναν 19. 69. 194. Τά. 0ο, 

πρ. Ἰοαπι Ότις. (ο) ἠ- αὐτοῖς ὀνό- 
µατα, τῷ. 96. Μέ, 6. (Ρ) ὄνομα τῷ 

σίµων. ΒΟ1,. 109. Ἐν. ὅ6. Μι. ϐ. 

(4) αὐτοῦ. 38. 59. 61. 01. 69. 295. 
Φ9ῦ. Μι. π. σογπι. 9. αὐτοῦ ἰακώδου 

Αα. 18. Ἱίεπα Μέ. 1. | τοῦ. 08,1. 
“10.18. 108.116. 118. 194. 191. 1493 
λι.α. ἀ. 8. ΙΤ. (5) ὄνομα, Ὁ. ο). 

95ο. Ὠντ. (8) Βεπεγεεπι, ΗΙετ. Βο- 
᾿αμδπες, σαπί. Ἅᾖ{ί) -- σὸν σελώνην, {3. 

60.61. 69. 194. Ατπι, 8ύΤ. ρ. ἵπ τη. 
Βἰαγ,]. (α)λεδδαῖον. Ὦ. (54. β.) ο. 
“ΥοΤΩΠ. νετο. εοτῦ. 9. ν]πᾶ, (κ) κα- 

"μαναῖο ΒΤ (8ἱ, ϱ.) 1. 38. Ἐά, Οορι. 
Β]Αν.]. γυῖς. Τί. (5) ἰσκαριὼθ. ΒΟΙ;. 
10]. σκαριὼθ. Ὦ. 38. Ἀλκ. Τ, Ἱίοπι Ἀνν. 

κ (ο) συνέρχονσαι πάλι ὄχλο. 0δ. 106. 

Βγν, μἱς, ΑΠΙ αἰλίστ, {() ἄρτου. Ὁ, 

βτ. Ἐά. (ϱ) καὶ ὅσε ἤκουσων περὶ αὐτοῦ 
οἳ γθαμματεῖς καὶ οἱ λοιποὶ. Ὦ. Οορέ. 

αοά. Τέ. [| οἱ παρ αὐτοῦ] Ρίο 5ΥΓ. Ρ. 

βναρςς ἵη πι. οἱ περὶ αὐτοῦ θ]. οἱ μετ' 

αὐποῦ. 19538 φιμὲ αὖ εο εγαπέ, Υοτςο. αἆ 

ε5ρ. 2. 91. (αΏῖ Πο νεγους ἱίδγαίη {η 
Ίιος «ο. οσευτγ]ε.) σορπαξῖ ε]ιίδ, βγν. 
, Υιὶς. ἀἰκοίριῖέν Μπι. σαϊ, δογέῤες 

εἰ ρ]ιατὶναϊ, «οἱ. (6) ἔξεσσι. 11. 990. 
Ἐν. 96. Μι. ο, ἐξέστι, 191. ἐξέσταται, 

19. 69, ΑΙῑως. Ἐά, ἐξέσταται αὐτοὺ;. 

1 Έξεσται αὐτοὺ, Τ 33 οπεοπ[έαέ ευ», 

68η{, νετοή. νετο, ν]πά, «0{8, 9. ευ- 

δέ1Η1έ πιεπίεν νετς. αἆ σαρ. 9, 91, ἆεηιειι» 

}αοΐμς εδί, 6ετπα. . {η ΡΙΡΟΓΕΠΙ υεγνς 

εδ,  υἱς. υτῖκ. αΏ1, | Τη εοἶυ. ἀσκιη 

οι] αΏ Έλεγον γὰρ ε ἔλεγον νο. 5ο. 
(4) -|-καὶ). Π. 19. Μι.α. ἆ. νετς, νἰά. 
(ϱ) -ἕ- αὐτὸς. 60. 116, ΜΙ, ο. Ῥοςι αὐ- 
τοὺς -ἰ- ὃ ἠησοῦς. 8]. 8ΥΤ, Ῥοτς. ρ. ΑΓ ε]ι, 
νετοη, Οἱ). Τμοςο αὐτοῖς λαβοί ὁ κύριος 

{ησοῦε, Ὦ, οβπῖ. Υἱπά, γεγο, ΦΕΤΠΙ, 1, 
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.” ρω 9/ . ν » ’ , ρν 

εν παραξολαῖς ἐλέγεν αυτοις' πως δύναται σατανᾶς 
” 3” / 3 

σατανᾶν ἐπεάλλεμ; Καὶ ἐὰν [βασιλείω ἐφ ἑαυτὴν 94 
.) ᾿ Γδοά . ο/. 4 

µερισθῆ, οὐ δύνωται σταθηναι ᾗ βασιλεία ἐκείνη. Κα) 25 

ἑὼν οἰπία ἐφ ἑαυτὴν μερισθην οὐ δύνωται Γσταθηναι ἡ 
” ε 

Φ) αδ 9 / λΝ 6 -” ’ 3 ο ἀ ΔΝ 

οἰμίω ἐκείνη. Καὶ εἰ ὁ σατανᾶς δ ἀνέστη εῷ εαυτον καὶ 26 
ιο 7 / 

µεμέρισται, οὐ δύναται σταθήναι, ἀλλὰ τελος εχει. 
5 ’ .» » . ες | 

Ἡ οὐδελς δύναται” | τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυρου, εἰσελθων εἰς τὴν 27 
πο 

οἱμίαν” Κ 
. θ1/ / . 24 Δ 1 -” ,, ΝΔ . 

ουτούν διαρπάσα:, εουν 4 πρωτον σον 6- 

Χ 
«ν 

γυρὸν δήση' καὶ τότε τὸν οἰκίαν αὐτοῦ ποο διαρπάσει.” ] 
/ ο” / 

[Αμὴν λέγω ὑμάν, ὁτι πάντα ἀφεθήσεται παρ τὰ ἅμαρ- 35. 

τήματω τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων», καὶ ο. ο 
Ν. 

µίαι Ὁ όσας ὧν βλασφημήσωση"'' 
/ 4 ο ή 

μάση 

{”. βλασφη- 

εἰς σὸν οἰῶνοιν ἀλλ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου | ο κρίσεως 

“Ὅτι έλεγον' πνεῦμω ἀπάθαρτον ἵ ἔχει. 

» / . π 
Ἡ ου δύναται οὐδεὶς. 

ε» φας ψ ΄ αμ το 
υἱοῖς σῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα. 

κ Ω2 διαρπάση, Ὦ χο σοῖς 

δω) ἁμαρσήματος, 

9. ο01Ρ. 9. (8 στηναι. ΒΚ... 11. 49. 
60. 114. ἑσσάναι. 1). 

θάλλει, µεμέρισται ἐφ ἑαυτόν' οὗ δύνασαι 

σταύῆηναι ἡ βασιλεία αὐτοῦ. ὮὉ. οπΏί. νε- 

ΓΟΠ. νετο. «ο5ῦ. νἰπἀ. «οἱϱ. σογπα. ]. 

(1) ΑΡΕΕΗΚΑΣ. 10. 1Τ. 96. 40. 61. 
το, 1195. 1ο, 151.181 318 (ος 
νὶπάοΡρ. οπιπῖρας) 929. 990. Ἐν. 2. 

18. 19. 96. αἱ. 46. Μι. Υ. 8]. 18. Εὰ. 
5ψΓ. Ρ. δίαν. Υμ]ρ. Τί. (εχο. νεις, 
εαπί. «0τΏ. 2. απῖ Παβροηπί: πεπιο αἲι- 

(επι.) Τιαορ]ιγ]. ἀλλ οὐδεὶς δύνασαι. 
1,. 1. 18. 69.194. αρ. Βίτομ. 191. 209. 
ΆἉτπ. ΦΥγ. Ρ. ἵηΏ τη. ἀλλ οὐ δύναται 

οὐδεὶς. Ὦ. ΑΙ αἰίέος. (1) εἰς σὴν οἰκίαν 
τοῦ Ἰσχυροῦ εἰσελίὼν, σὰ σκεύη. Ομ. ἵέεπα 

Ῥ.οί1025. (0. Υυς. Τί, εχο. 
Ρεΐχ. ΡΕΙΠΙ. 9. { 1) αρόσερω. 9. 49. 

108.αΡ. Βἶτεὰ. (απ) ΑΒΕΑΚ. 10. 
99. Ἴ2. 106. 108.121. Ἐν. 2. αἱ]. 40. 
Μι. Υ. α. ο. Ρἱ5. 1. Ῥ. α- 10. α]. ὅ. Τά. 

(π) ΑΒΟΡΙ,, 1. 84. 86. 118. 194, 

(5) σατανᾶν ἔκ- 
191. Ἐν. 96. Μι. ο. δεπιε]. Εξ. Ατπι 
γυἱσ. Τέ. οχο. Ὀτὶχ. «οἱς., | τὰ 
ἁμαρτήματα, Ε. ΑΙΙΠ. ΟοΡρί. || τος 

υἱοῖ σῶν ὠνέρώπων] ποῖς ὠνθρώποις. 1156, 

1οτ. 995. Με. 11. | Ξ-τοῖς υἱοῖε. Μι. ο. 
(ο) ΑΒΟΕαΗ. 1. 19.98.61.69. 194. 
15Τ. Ἐν. 19. 96. αἱ, 8. Με. ο. δεπιε]. 
(ϱ) Ξ.νετοη.γετς. οοΙῦ. εοτΏ. 9. βεση. 
1. νἰπά. ΟΥΡΓ. Απισγοθῖαέ, | ὅσα] 
ὅσα. ΒΏ. 19. 69. 194. Ἐν. 986. (α)Ξ 

Ὀ. ϱγ. νεΓοή. Υεγο. νἰπἀά. (ϐΞὺ. 
1. αἶϊῃς, οπΗΏ{. ΥΕΓΟΠ, νεγο. ο0Γ8. 9. 

σετ. 1. Αίμαπ. ΟΥΡΓ. Εἱ9, | πεφιε 
ἑπ Ίου δεσιζο, πεφιε ἵπ }ιπγό, Φαί. 

Αιπυγορία»ί. 

98. 89. ἁμαρτίας. Ἑ. (8:. β.) 19. 69. 

Αίµαη. Ρεειιάο ΑΙ. Ρεεσαίὶ 5. ἀε[ξε(ἓν 

Οορί. Ατπι. οί. Υμὶςδ. Τί. (εχς,- 
Ὀν]χ. (οἱ.) ΟΥΡ. Ρἱ8. Λα. | πολάσεως, 
61. 184. Α:γ. (ἱ) ἔχεν. Ὦ. ττ. 995. 

οιηπί. Υετοῦ. γετο. «οἱ, Ρε, 1. 

οοΓῦ. 2, ἔχειν αὐτὸν. Ο. 

Ὃς ) ὁ ὤν βλασφη- 39. 
Ν ως Νο 2 1 ο. τ 

το κα το ρκων ουκ μλΗ' -- --- 

(5) ἁμαρτήμασος. ΒΙ,, 
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’ δν η Δ.α... ν 

., Έρχονται οὖν Σὴ µήσηρ αὐτοῦ καὶ οἳ ὠδελφοὶ αχ. αὐτοῦ''' λαέ 
"9 ε - πι ο Χ ΔΝ 

εζω " εστωτες ἀπεστειλαν προς αυτον, 

Καὶ ἐκάθητο 
8 2/ Ν ᾿ 

ο6 Οχλος περί αὐτόν 

Ἰ μ- Φφωνοῦεσες 

ον εἶπον 

δὲ αὐτῷ" ἰδοὺ, ἡ µήτηρ σου, καὶ οἱ ἀδελφοί σου, Ὁ-ἷ- 
/ ». ) 

20 καὶ αἱ ἀδελφαί σου” εἕω ζητουσί σε. 
ὰ ὁᾱ / 

τίς ἐστιω ἡ µήτηρ µου, λέγων 

Καὶ ἀπελρίθη αὐστοῖς 

ἁροῇ” οἱ ἀδελφοί 
; λ 

843µους Καὶ περιελεψάµενοςῖ οὉ κύλλῳ τοὺς περὶ οαὐ- 
λα / / ! 3/ ή ς / νν 6 

σὸν΄ καθηµένους, λέγει" δοοἶδε᾽ ἡ µήτηρ µου καὶ οἱ 

9ὅ ἀδελφοί µου. Ὃς γὰρ ἂν ποιήση τὸ έλημα τοῦ «εοῦν 

οὗσος Ὦ ἀδελφός µου, καὶ ἀδελφή ἵξ- μου, καὶ μήτηρ 

κ εστί] 

α ορ οἱ ὠδελφοὶ καὶ ἡ µήτηρ αὐτου. 

ἆ Ο) κα), 3) σοὺς χύκλῳ ---- περὶ αὐτὸν, 

ἃ 0 περὶ αὐτὸν ὄχλος. 
9 Ν 

ξοο Ἴδοῦ. 

(4) μαὶ Έρχονται. Β0Π. 1. 28. 69. 

194. Εά. 8υτ. Οορί. Υιἱς. Ὀτῖσκ. «ο1ὺ. 
χα) ἔρχεται, ὮὉ. 1. 118. 209. «απ. 
ΥΕΓΟΠ. νοτο. 6ετΠλ. 1. εοτΏ. 2. ἔρχε- 
σαι εὖν. 115. καὶ ἐξέρχεται. 191. (κ)Β 

Ο6ΡΙ1.. 131. Ἐν. 5. 96. Μι. ἓ, ντ. 
Οορί. (οί. σαηί. Υετοπ. σο]ῦ. «058. 
9. ἡ µήτηρ πα) οἱ ΜδιλΗ αὐτοῦ. ]. 118. 
209. 8]αν. ὅ. οί οἆ. ἤ µήτηρ αὐτοῦ καὶ 

οἱ ἀδελφοὶ, 115. Εά. γυ]ς. νετο. Ὀτ]χ. 
δοτπι, 1. | ἀδελφοὶ] -ἰ- αὐτοῦ. Βτεδίετ 
πιοᾷο Ιαπάαίος ΔάΚΜ. αἰΙ. 9. Μί.ε, 

ο”, 10. (σ) ἑστηκότες, αἵ,. Ἱ. 

118, 194, 191. Εά. στήκοντε. Β0 

98. (2)/Ξνενο. | καλοῦντες αὐτὸν, 

ΡΟ. 1. 13.58. 69. 118. 194, 131. 
909. ζητιῶντες αὐτὸν. Α. |. ὠἀπέστειλαν 
Φωνοῦντες αὐτὸν απρὺς ἑαυτοὺς, ΥΕ. 
(α) ΑΒΟΙ,. 1. 10. 18. 69. το, 106, 
114. 115. 118, 191. 101. 990. 935. 

Ῥ]υγεενα. Μί.ς. Ρῖ5.9. Γτ. 10. 819. 
᾿θοίμ. γι]ς. Τί. πρὸς σὸν ὄχλον. Ὁ. ϱτ. 

(09). καὶ λέγουσιν αὐσῷ. ΟΡΙ.. 19. 69. 

194. Ῥαγρογ. 1. 8υτ. 6ορί. 8ὺτ. ρ. 
πιο, ἵῃ πι. εἰπόντων δὲ αὐτῶν, ΟΠΙἶβ50 

Ροξίθι καὶ, 28. Ατπ. Ἅ«{(ε)-- ΛλΏ 
ΕΕαΝΜΡῦ. ο. 10. 61.11. 6.17. 116. 
194. 191, 10ο, 983 αἱ. 94, (ποη 

:9. (6)ΞΡΕΡ.σΓ.109. Ατπι, 

αὐἀάτππί Βατρετ.2.) Μι, Υ. α. Ἱ. Κ. ]. 
π. ο. Ῥ. α- 7. ΙΤ. Εά. 3Υγ. ϱ. ἵη πα, 
Ῥ]αν. (οἵ]ι. Πέ. οχςο. βεγπι. 1. 9. ο0ἑΏ. 

1. ραι. (ἆ) ΡΟΙ.. 1. 10. 86, 40.61. 
τ1.89. 118. 999. 996. α]. 19. οἱ Βατ- 
ΡεΡ. 5. Μί. Υ. α. ἆ. α. Ζ. 11. Εά. 8ΥΓ. 
γης. Τι. εχο. «αΠί. Ὀτὶχ. «ο)Ώ. «οἱ Ὦ. 

(9) τοὺς 
Ἀύκλῳ, ΟΠΙ660 περὶ αὐτὸν. Ὦ. επηί, 

γετοη. || σοὺς κύκλῳ περὶ αὐτὸν. 1. 13. 

69. 118. 124. Εά. Υιἱρ. Ὀτὶκ. αἲ, | 
σοὺς περὶ αὐσὸν κύκλῳ Β0Ο1.. Οορί. |-- 
κύχλῳ. 61. νετο. || Αα κύκλῳ οί περὶ 

αὐτὸνς- ΒΥΤ. Αγγ. Ῥεγες, Δ1{1. | --σοὺ:. 

191. || αὐτὸν] -ἷ- μαθητὰς, 19. 69. 194. 

Ἐά. Ληπι. | πύκλῳ ΟπΙἱ99] τοὺς πεο) 

αὐτὸν καθημίένους. ΜΙ.19. (6)ΑΡάΗΕ. 

1. 19. 95. 99. 90. 40. 61. 19. 16. 114. 
194. 15. αρ. ΒἰτεΙμ. 191. 209. ο]. 10. 
Μι.α.ο. ἆ. ρ.α. αἲ.δ. Ἅᾖ{(1) -- καὶ. 
930. Μι.ο. (9 ΞΑΒΡΙ,, 1. 10. 18. 
30. 40. 58. 69.11. 116.118, 19]. Εν. 
906. Μί,α. ἆ. 2. Τά. Αγ οί, Ῥετε. 

ν. οαπί. ὑτίκ. εο1ϱ. σείπι. 1. «οτς. 9. 
ΑΙΙΟΓ. (Ὁ) -ἰ- µου. 10. 61. Τθ. 

900. 995. ο]. 18. Μι.ς. ο.ρ. α. κ. 14. 
Όστ, Απῑν ΓΡ. «Ο(Π, δίατ., νεις, 
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ο λὴ / « ' νι ν ο. 

Καὶ Ἰπάλιυ Ἰρξωτο διδάσκειν | παρὰ τὴν «άλασ- 1 
ν ” , Μα  Ἂν 

σαν καὶ Ὦ συνήχθη”' προς αὐτὸν ὀγλος Ἄπολὺς ὡὦστε 
ολ , η] ο» // το μην . τι” 

αύτον ἐμθάντα εἰς τὸ πλοῖον παθήσθαι ἐν σῇ δα-. 
ν - κω  Ἡἡ τ ἳ ο Αλ ιο .. 

. λάσση”. 4 καὶ πᾶς ὁ ογλος προς τήν άλασσαν ἐπὶ σης 
» ᾗἩὉ 8 .] ἃ ι) Ν γα 

ὃς ἦν. Καὶ εδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραολαῖς Επολλα, 9 
. ο  ονορ δι ὁ ”. κ. ο νε  οϱ.αἩν πλ. 

καὶ ελεγεν αυτοίς εν τη διδαχῇ αυτου “Ἱλκούεσε’ 3 
3 λ 9 εν, « -- .” ; η] 

έδου, ἐζήλθεν ὁ σπείρων "τοῦ σπεῖραι. Καὶ ἵ ἐγένετο 4 
2 τω αν τι χ / λ λ εν / - λά 
εν τῷ σπείρει» ὁ μεν ἔπεσε παρὰ τήν ὁδόν' καὶ ἦλύε 

σὰ πετειὰ Ὁ Ἡ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 3Αλλο δὲ’ 5 
νὰ. ρε ση ὰ /α9 ο ο ϱ’ Αν ν- 
ἐπεσεν ἐπὶ το πετρώδες, οπου οὐκ είχε γῆν πολ- 

αφ) / ο, Ν νο” α 
λήν' καὶ εὖθεως ὃ ἐζανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχει "βάθος" 

γῆς. ἃ Ἡλίου δὲ. ἀνατείλαντος, ἐκαυριατίσθη, καὶ 6 
.. 

διὼ σὸ μᾶ. έχει. ῥίξαν,: ἐξηράνθη. «Καὶ ἄλλο ἔπεσειτ 

εεἰς᾽ τας ἀπόνθοις" καὶ ἀνέξησαν οί ἄκανθωι καὶ συν- 

λε ὁ- σοῦ οὐραγοῦ. 
ΜΜ ο ο 

(1) πρὸς. Ὦ. ἐπὶ. 38. (πι) συνήχθησω, ερ]: | πολλὰ] .. ΡῬ. εαη{, λέ- 

Α. 9985, αἱ. δ. 8ὺΓ. αίν, (ᾳοᾷ Ἁγγ.Ρρ, 3Ύων. 38, (8-8 .5ὔ, σορί. [:Ξ-σοῦ, 
τῃς, πέος.) σννάγεται. ΒΟ1,. 13.69. ὮῬ. 109. | -ἰ- σὸν σπόρον αὐτοῦ. Ἐ,99, 

194. συνέρχεσαι, Ἱ. συνέρχονται. 191, 1. 15τ. 918. (ουπι 195. 990.) σοι]ν. 
(πα) πλεῖστο.. ΒΟΙ,. (ο) Απίε ἐμθάντα ρογαί, 9. (0:-0. ντ, πίγ, Ῥογες, 

Ῥοπυπί ΒΟΡΙ,. Αππι, μ]σ. οί Τπεο- «23Η. Ὑπ]ς. Τί, οχε.νοτς, (Η)ΞΑΒ 
ΡΗγΙ. Ῥοςέ καθῆσθαι, 18. 69. 194. Ἁγτ,  ΟΒΕΗΚΙ,. 1. 10: 19. 96. 40. «69.19. 

| --σὸ. ΕΜ. 1. τ9, τθ. 106. 118. 181. 109. 106. 108. 194, 191. 151. 936. 
Μέ. ο. ο. τ.κ. 310. Εὰ. (Ρ)Ξ Ἠνοθ:18.19. 96, αἲ. Τ0. οἱ Ῥατῦογ. 
Εοτιη, 1. [ παρὰ σὴν άλασσων. 191, ἹΤ.ΙΜΙ. . α. ο. κεπιε]. ᾱ. αἲ. 18, Ἐὰ; 
φέραν τῆς Δαλάσσης. Τ). οἶνεα Ίπαγε  5ΥΥ. απ. Αττ, Ῥετε, ρ. Οορε. ἀῑῑῑι, 

«πΏί. εἶγοα 8. αἲ 8. Ῥγυαίπιο ίμσφ.  Άγπν ἄοίμ. Βίαν, δαχ. Ὑ αἱ. πῃς. νε- 
ἠέδιΦ πιαγ Ἡ. οχο. Ὀτὶκ. σουπι.. ΤΟΝ. δτῖχ. εοτ). 9. Μο], θΙΠΙΠΕΥ. Ῥσάα. 
ρου). 1, σα. (4) Γωπία Πέις, Οορί. {() καὶ ἄλλα. Ὦ. Μη. 89, Ἐν. 18. 19, 
(εα[έας α Φαλόσση τὰ Φάλασσαν.) Ι. ἄλλα δὲ, 18. 69. (γ) ἔπισαν. Ὦ. 5τ, 

σρὸς σὰν Φάλασσαν ἐπὶ σῆς γΏς] ἵπ Πί- (5) τὸ πετρώδη. Ὦ. 1. 118. 191309, 
έογε, νοτοῃ. ΡΕΙΧ, εοτΏ. 9. οοἳθ. σου. Ρά. Υαἱς. Τ. οχο. νεγο. νἰπᾶ, 6οσια, 
Ἰ, || πρὸς τὴν άλασσαν] παρὰ τὴν δά- 9. (α) καὶ ὅτι, Ὦ. σαπί. νοτοπ, νἰπας 

λασσαν. 1. 118. ἐν σῇ Φαλάσση. δΌ.πί- «οἱ. εοτῦ. 3, (0) ἐξεθλάστησε. 

έαν σῆς «)αλάσσης. Τ). οἴγοα πιαγον οπηί. 19. 98. 69, 118. 194. 909. ἑδλάστησε, 
|! ἐπὶ σῇς γῆς] --ὮὈ. οαπέ. νους. ἐπὶσὴν 181. Οορί, (6) βάροε. 41. 56. 58. 
φἩν. 59. Μι. 108 ἵπ ίέογε Αγ. ρ. (4) καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιο. ΒΟΡΙ, 
6ορί, ἄοέ. [{ζ.] ἦσαν. Θουυ. Ἑν, 18. ἍὙνηιῖς. σαϱέ. νίπὰ, εοὔ,Ὁ. (9) ἐπὶ, 
30, Μι. 6, δίαδαίν Ἀγτ. Ὀτὶκ. σοι). 9. ου. στ, Μί, α. ο 4, Σρνα ρίπαη, Τον 

εοΙῦ. 6οτῃι, 1, (ϱ) ἀϊσρῃσ, Ψενοῦ, Γ0Ἠ, σαρὰ. 106, 
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6 έπνιἕων αὐτὸ, καὶ χαρπὸν οὐκ ἔδωκε. Καὶ ! ἀλλό” ἔπε- 
5 2) λ ”ν λ Ανα λ δ) λ η] 6 φ 

σεν δείς την γην την καλην' παι εὐἰιδου Χορπον ανα οοιί- 

. 4 
νογτα ου 

3 ολ) / 2 Π 9 )/ / 
ϱ0 αὐζάνοντα" καὶ εφερενο5εν τριάκοντὼν 

Ν 2” 
Και ελε- 

7 - ε Ἡν [ων 9 ’ 5 / ο 

104εν ΣΤ. ὁ έχων ὦτω ἀκούειω, ἀκουέτω ν] πι Ὅσε δὲ 

ση α με. ο ἡ ο «ς / 

οχαις "οὐ ἐν εσγωοντο αι Ω2έΕΝ εΛαΠΤΟ). 

.ε / Ώ / // ὃν ον ὤ, 6 κ Ν 9 

ΕΥενετο [κατωμόνας, [ Ἰβωτησαν αυτον "οἱ περί αυ- 
. κ λ υ. / /“/ λ λ κ. 98 
11 σὸν σὺν τοῖς δώδεκα. Ὁ σὴν πορωξολήν. Και ελεγεν 

᾿ἀυτοις᾽ υμίν 9εθοται Ἄξ- γνὠνοιι σὸ ϱυστήβιον τῆς 
[ο ιο ως 5 / Ν ω 4ο 3 -” 

(ασιλείας σοῦ «εοῦ" ἐπείνοις δε τοῖς εξω εν παραθολαῖς 
ϱ/ / / 

Ίνα [λέποτες Ἡ [Αλέπωσι, 
χ λ ΔΝ ο) ”“/ α 8 νὰ γ 9 ΄ ν/ λ Ζ 

αι μα ωσι αι οπονοντες» απουώσ αι 3 συονι- 

: Ἆ / /”/ / /“/ 

191σὰ πάντα ἵογήυεται' 

-” ι) 4 ΔΝ ..// ο ” 

ὧσι'' µήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ "οο ἀφεθῃ” αὐτοῖς "ξ- τὰ 
ε / Μα. , λ Ἰ. δι κ ν΄ 4 / λ 

"19 αμραρτήματα. Και λέγει ἄυτοις' ου, οίδατε στην πα- 

ο το κ κ αὐτοῖς. α : 

 ΟὉ ἀφεθήσεσαι. 

(Ε) ἄλλα ΒΟΙ..99. 194. Οορί. (5) ἐπὶ, 

1. 96. 40. 1068. 118. 194. 191. Μί.π. 
ἀ. ἔ. (π) ΑΡΟΡΙ.. Μι.ε. ()) Ε. 
(δι. απ.) 1. 36. 40. 69. Ἱτ. 108. 104. 
108. 918.αρ. Βϊτομ. Ἐν. 9. 18. 19. 
ϱ]. 40. εί Βαϊρεν. 10. Μι. Υ. αἱ]. 1Τ. 
Ἁγτ. Ρ. ἄλλ. βαν. Πρὴγ. Ὠαδ. Αη- 

:. ἀτθαν ο5. ΤΠεορΗγΙ. Τεν. 1ί οἷς 

εέίαπα νς. 90. | εἰε. ΒΙ,. 46. Ναζ. 
(Κ)ΞΑΡΟΡ (δἱ.σ.) ΕΕαΚΙΕΜ. αἱ. 
πο. Μι. Υ. αἳ. ΙΤ. Ἐά. 9Υτ. αίς. Αγγ. 
Ῥοετς. νυν. Όορί. ΛΙ. Αγ (οί, 
Βαν. Υυς. Τί. Τπεορισ1. (1) -Γκαὶ 
ὁ συνιῶν συνιέτω. Ὦ. 990. Ρ. ἵη πι. οαηέ, 

πετοῃ. γενς. οογὺ. 2. νἱωά. 6ετία. 1. 2. 
(πι) καὶ ὅτε. ΒΟΒΡΙ,. Οορι. Υι]ς. 1. 
(1) ἠρώτων. ΑΒΟΙ,. ἐπηρώτων. Τ). ἐπη- 

:. ώπησαν. 19. 69. 124. Ἅ{(ο) οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ. Ὁ. 19. 98. 69. 194. Πναηρε]]- 
.. ρατία, οἈΠῖ. ΥΕΓΟΠ. νογο. οοτΏ. 9, 
φἷπά. οοἱῦ. σειπι. 1. [Ξ- οἱ περὶ αὐσὸν. 

1.. Τίεπι Ἐναησε]ϊείατία αὐο8ά Άπια, ἵῃ 
ο ο ἶ ης Ἱερίίαγ: προσῆλόθον οἱ μαθησαὶ 
σῷ ἠησοῦ καταµόνας, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 

: σὺν ποῖς. δώδεκα. | -- σὺν τοῖς δώδικα. 

"γαρ. της. (ϱ) τὰ παρακολᾶ:. Β61,, 

Υου, 1, 

6ορί. ρα. Ἰηπι. σοῦπι. 9. πιαγί, || σίς 

ἡ παραδολὴ αὕτη. Ὦ. 19. 98. 69. 194. 
επ Ρέ. ΝΕΓΟΠ. Ύεγς, Φ6ΓΙΙ. Ἱ. «ος. 9. 

εοΙ», νἰπἀ. (4) ΞΑΒΚΙ. 11. 15. 
2τ. 49. 09. 68. Το. 109.114. Μι. 10. 
Οορί. εοτΏ. Ἱ. (5) τὰ µνσσήρια. . 1. 

67. 106. 115. 118. 996. Μι. Ε 11. 
ΘΥΓ. Ρ. Οορί. | Απίε δέδοται ροπυπί 
ΒΙ.. 109. (6) πάντα. Ὦ. 106. 114. 
115. 116. 194. Μι. τ, 2, 10. ταῦτα, 
59. 116. ἵα πι. | ξεο]ῦ. σοτπη. 1. 

«οΥΡ. 2. νἰηᾷ. (6) λέγεται. ὮὉ. 64. 

124. οἈπί. νετοἩ. νετο. νὶπά. οογΏ. Ὁ. 

εοΙο. πεήη. Ἱ. {(α) -- μμ. ΒΕΟΗ. 
2.12. ΟΡ. ϱἵδ. -(α)Ξ8. ΟΓἱΡ. Ρἱ9, 
καὶ ἰδόντε μὴ ἴδωσι. 19. αρ. ΜΙΙ, 
(5)Ξ:28. Ονίρ. 6οπιε]. νοτςο. (2) συν- 

ώσι 1.1. 118. 191. 990. ἀκούουσι. 

106. (α) ΑΚ. 11.19. 114. 990.599, 
81. 6. Μι. τ. 10. Οτὶᾳρ. β6οπις]. ἀφιέή- 
σοµαι. Ὦ κ (ὦἀφήσω ΧΑ) απ. νὶπᾷ, 

σετ. 1. εοτῦ.2. (9)ΞΒΟΙ1, 118. 
Μί. χ. Οορί. Άγπι. νοσοη. ΟΣ1ᾳ, Ρἱς, | 
σὰ ππραφπσώματα. 36, 40, 63, 108, 

Μι. α. ἆ. Ἐπεορην!, 

Δὲ 
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λ / . ό 

ρωθολὴν σαυτν καὶ πως πάσας σὼς παραθολὰς φνώ- 
χ ή οι / 2 

σεσθε; Ὁ σπείρων, τὸν λόγον σπείρει. Οὗτοι δὲ εἶσω 
ς ΔΝ μὲ... ελλ ο 6 / « / /” πο 

οἱ παρα σην. ὁδν» οπου σπειρετα! 0 λογος» καὶ οταν 
9 / ἁ 5 Λ/ “/” 1 ε ” .. ”/ 6 Ν 

απουσωσίέν εὐθεως έθχεταί ο σοστωνας. χα αβΕί σον 

/ Νε. 3 / Ε 

λογον τον εσπαρμενον 
᾿ ω / » ” / 

Ο0 6) σαις (ποιρδίοις ουσών. 

ο ΡΜ ὧδ 5 
ο ουτοι εισι) Ο6/ως οἱ επι το πετρ Ἴ σπειρο- 16 

| Πω 6/ 5 ’ κ. ψ ἤ » Αὔ “/ ΔΝ 

ῥενοιὈ, οἱ ὅταν ἀκούσωσι τον λόγον, ὶ εὖθεως μετὼ 

χαρᾶς λαμιξάνουσιν κ 
δε, / ’ ' ”/ 

αὐτόν Καὶ οὐκ έχουσι ! ρίζαν 1 
3 ε π. 2 Ν / ΦΑΝ ιο / / 

εν εαυτοίς» αλλα προσλαµροί εέσιν’ εἰτου Υενοµενης λί- 
“Ἡ -” Ν κ / η/ //. ή 

Ψεως Ἰ διωγμιοῦ διὼ τὸν λόγον, 3 εὐθίως. σκανδαλί- 
Ν ”/ /”“ ε// Ν , ͵ 

ζοντοι. Καὶ ἃξ- ἄλλοι εἶσω 5οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας 19 
’ ο. νο με. τα: Ν Αν α 2 / /1 

σπειξορνενοι" Ρ οὗτοί είσιν οί τον λόγον Ἱ 95 ςκονοντες' 
λα ς / ων οσο /Η5ς ν ες 4 ἑιἁ τω 

Και οἱ ῥέριμναι του " αἰώνος Τ χαΐ { ἅπάτη του 19 
/ ή” Ν ϱ ΔΝ ν νο ύι / ο -3- 

πλουτου ον "Λαί αὐπερί το λοιπα επιώυµαι εἰσπορευ- 

κ. ἂν αι ο μας 
ΟΦ ἓν αὐτοῖς, ουσοί εἰσι. 

(ο) φιιέ περιφεπίεν υετύιιπι φιδορίιπέ, 
νοτοη, νετο. Ὀχῖχ. ο]. |{ ὅπου] οἳς. 
Ὀ. (8ί. β.) οαηί. 5οτπι. 1. οοτΏ. 9 
τίεπι Ἀντ. (4)Ξ118. Ατπι. εὐθὺς. Β 
Ο1,.69. Μι. Ε.. (6) σὸ, Αππι, (8) ἓν 
αὐτοῖς. Ο],. ΟοΡί. 9ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. «910, 
εἰς αὐτοὺς. Ὦ. Ἱ. 19. 98. 69. 118. ἀπὸ 

σῇς καρδίας αὐτῶν. Α. 41. (6) 

Ῥ. 1. 19. 98.69. 118. 191. 9υτ. Ῥες, 
ρ. Ατπι, σαΠέ. νεΥοΠ. νεγςο, 600. 2. 

νὶπὰ. οοἳ 0. 6εεπα, 1. ΟΥΡ. Απίε εἶσι 

Ροπυπέ ΟΙ. Με. Ρ. (1) Γλόφοι. Μ. 
() Ξ0. 1. 96. 40. 60. Μί. α, Οορί. 
οση{. νῖπᾶ, οοἱῦ, εογΏ. 9. εὐθὺς. ΒΟ1,. 
18, Εν. 9. 18. Μι. Ε. (519.28. 
09. 124. αρ. Βϊτομ. 191. Ατπι. Ο5ἷ5. 

(1) ὅδωρ. Μι. Υ. (αι) εὐθὺ,, ΒΟ1..108. 
Ἐν. 9.19. 19. Μι. 6. Εὰ. (πα) ΒΡΙ.. 
Οορί. Υυἱς. εδηέ, νετοῃ. «ο]Ώ. ν]πάε 
βειπα. οοἵῦ. | αΗ. 1. 19. (69. 61. 
69. 64, αρ. Ἠείςι.). 118. 194. 218. 
(οσα Τ6. 199. 195.) ντ. Ασγ. ΑΙΠ. 
(ο)Ξ:18. 108, 990, (9) ΞΑΟ3» 

, 
ασο ὠκούσανσες. Τσούτου. 

ΕΚΜΣ. 10. 11, 11. 96. 40. 59. 61. 
62. 64. 69. το. ττ. 106. 108. 191. 
191. 151. 299. 995. Ἐν. 2. 18. 19. αἱ. 
Απ. Μί. Υ. α]. 11. Ἐά. Οορί. ντ. Ρ. 
Εοίἡ. Ιαν. Ρτῖκ. ΤΠεορΗγΙ. (ᾳ) ᾱ- 
χούσαντε. ΒΟ0ΡΙ..19. 69. 194, Με. Ἱ.π. 

(ϱ) βίου. Ὁ. (οἱ. εαπέ. νετοπ. νἰπά, 
οι). 9. οοἱΏ. σ6γπι. 1]. βίου καὶ σοῦ αὖἲ: 

ὦνο.. 60. «(8'Ξ8ΒΟΡΙ.. 1. 58. 109. 
118, Ατπι, γαἱς. Τί. εχο. Ὀτὶςσ. (ε)- 
Μ3 |. ἀπάσαι σαῦ κόσμον. Ὦ. εἰ εΓγογον (5. 
ἀεἰεοίαίέοπιες) ππιπάἰ οἴπιιί ἐπεεεπίες 
(ἐποεπάεπίεε;) σαπέ. εοτΏ. 9. νὶπά. εἰ 
ἔπ εΥΤΟΤΕ δεειεῖ οἴπιμῖ ετιπίες. (εἴσπορεν- 
όμενοι) νετοῃ. εἰ ἀειεοίαιἰοπέδιιδ πεᾶὲ 

αὐαἰεπαίξ, ο). Ἠϊ οπιπος οπα]εέαπέ 

καὶ αἱ περὶ σὰ λοιπὸ ἐπιθυμίαι, Ἐτγογες 
πιωπάέ, εἰ ἄεοερίίο ἀθυδέίαγιπα, εἰ γεἰέ- 
ιά οοπειγρἰκοεπέία οἶπιιί ἐποίάεπίες, 

φοτα.]. . (α).Ώς 1.28. 118. 191. 

Άεπα. Ἐ. (εχο. Ὀεῖκχ, 6ογπι. Ε. οοτΏι 
1. πιατί, Μπι, ϱαὲ.) | σερὶ τὰ λοπὰ Ξν 
106, «) 
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ά ’ λ / λ / ’ 1 
ὀµεναι συµπνγουσι τον λόγον, καὶ  ἄπαρπος γνεται. 

λ Ὡι 21) 3 δι λ ” λ λ / 
20 Και Ψούτοί εἰσω οἱ ἐπὶ την Άν την καλην σπαρεντες! 

7 6 9 ΄ ! Ν / Ν δέ λ 

οίτιες ἀπούουσι τον λόγον Λαὶ παραθεχοντα καθ 
ων α ε͵ / . ο. ἡ ή ε ”, 

πορποφορουση, "99 εν τριάκοντα, κο "99 ἐν εζήκου- 
4 αλ Ν η ε / Ν 2 3 ρω ’ ς 

21τα, καὶ "οσο εν ἑκατό. Καὶ ἔλέγεν αὐτοῖς' Ὁ µήτι ὁ 
/ αὖ /ο6 σ λ λ ὃ 4ῃ Αα οι Ν λ 

λύχνος “ερχεται, ἵνα υπο τὀν µόδιον τεθῇ, Ί υπο τήν 
/ , [ο αν Ν / 3 υ) ε / 

20 κλίνην: οὐχ, ίνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν Ἱοοεπιτεθῃ: Οὺ γᾶρ 
3 /56ϱ “”“/ Ν { εἰ αν Νε .. » ὶλ ἐστί ---- σι κρυπτὸν, ο ὃ ἐὼν μὴ Φανερωθῇ" οὐδὲ 
1 / / . // κ' 2/ 

99 ἐγένετο ἀπόκρυφον, 5 ἀλλ ἵνα εἰς Φανερον έλη. 
4. 2/ α” Ἐν ον . / το 1/ Ην μ 

24 σις εχει ὦτα ακούει, ὠκουέτω. | Καὶ ἔλεγεν αυτοῖς" 

2/ 
[ 

βλέπε ια / »΄ / ων ὰ . Δε, 
[ ἐπετε, τί οκοῦετε. εν ᾧ μέτρῳ µετρείτε, ' μετεηίη 

/ -” ὴ] }] / 1/ 9 ῳ 

Άδσεται ὑμνξ Τι “Ος γὰρ ἂν ἔχῃ, | δοθήσεται αὐτῷ 
Ἀ » 3’ νι ὁ 5 , / δι 3 δω Ν 

3260 καὶ ος ουχ εχει, καὶ ο εγεί ἀρθήσεται ἀπ αυτου. αι 

που ἀ Ο2 σεύῇ. 
ἀ 

κ Ρὰ κ Τ καὶ 
κ Γη Γη ΄ 

προστεῤήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσι. 

(κ) ἄναρποί γίνονται. Ὦ. 194. Τί. εχο. 

Ρεϊκ. βογηχ. 5. (σ) ἐκενα. Β0Ο1.. 

Οορε. (2) -ἵ- Λὲςιπέ, σετπι. 1. 9. 
(α) γΥἱάε να. 8. 8ίο αίῖαπα Ἡ. 1. 8Ύτ, 
αίγ. δαν. |. ἓν κεουπάαπι οί ἰσγέίῖαπα 
--Ἡ. 109. (0) -ΕΊδεσε, 13. 609.194. 
(ο) ἅπτεται. Ὦ. (8ἱ. β.) καίεται. 18. 
69. 194. Ἐά. Ῥεγε. ρ. Ατγ. Αχ. β]αν. 
οὰ, ἵπ πι. Ἡ, αἆ[εγίαγ, νετοη. (4) Β 
ΟΡΚΙ.. 19. 69. 16.Ἴτ. 110. 194.119. 

995. αἱ. 91. Μι. α. ᾱ. Ἱ. η. ο. ᾳ. Τ.Χ. 
10. (6)-Β0. 1. 10. 11. 13. 36. 40. 
09. 12. τἹ. 109. 194: 181. 9194 Εν. 

19. αΙ. 98. Μί.α. ο. 5οπιε]. ἆ. 6. Ε.Κ, 
ρ.25 104 11. α]. δ. Ἐά. Οορί. 8]αν. 
Τί. (οκο. Ὀεῖκ. «οἶΏ. ροζπη, 1. οοὺ. 1. 
ααι. Μπι.) ΤΠεορΗγΙ. (0) ἐὰν μὴ. 
ΑΒΟΙ,. 88. 96. 409 49, το. 109, 

1068. 114.929. Μι. α. 6. 19. εἰ μὴ ἵνα. 

1. 19. 69. 191. ἵνα μὴ. 10. ἀλλ' ἵνα. Τ). 
49. αρ. ΜΙΙΙ. ος, οπΗέ. νετοη. «οἨ). 
9. νιπᾶ, ὃ μὴ, 990. ὃ οὐ. 930. ὃ οὐ μὴ. 
11. 69. 68. Μί.10. (68) εἰ μὴ ἵνα. 1. 
Σ3. 18. φιοᾷ ποπ, ςοἳῦ, Υμἱσ. ο, 
θΙχ({η: (4) Ύο. 94 εἰ 2ὔ : καὶ ἕλ: 

αὐποῖ:' βλ. σί ἀκούετε" καὶ προσσεθήσεταν 

ὑμῖν φοῖς ἀκούόυσιν. ὃς ἔχει γὰρ δού. αὐτῶν 

καὶ ὃς οὖν ἔχει καὶ ὃ ἔχει ἄρθ. ἀπ αὐτοῦ. 

ἐν ᾧ µέτρῳ µετρεῖτε, µεπριθ. ὑμῖν, καὶ 

φροστεήσεσαι ὑμῖν. Καὶ ἔλεγε κ. π.λ. 
19. 69. Ἐίοπι Οο4ά. αρ. Ἐταςπι. Βε2. 

οι Ὑδσμαῖ. (1) ἀντιμετρηθήσεται. 10. 

40. 108. αρ. Βίτομ. 116. 151. 905.41. 
16, οἱ Βατὴογ. 9. ΜΕ, 3. ᾱ. ἰς. ρ. 233. 
γαἱς. Ὀεὶκ. νἰπᾶ, σαέ. ἐοὶὈ. 9005. 3. 

6ετπη. 1.2. (Ι)Ξ) (5. β.) α. οορί. 
εἀ. εαπί. νετοΆ. δδτπι. 1. δαΐ. Υαἱς. 
πα. | Τω Άνγπι. Ροβίίας ροβί ἀπούετε, 
Τη 19 οἱ 69. Ὀἱς οχεία{. || καὶ προστε- 

θήσεσαι ὑμΏΞ- 114. ὑανΞ Μι. 19. | τοῦ 

ἀκούουσιξ ΒΟ1,. 109. Αγ. ῥ. ΑΝ. 
6ορί, πι». ασ. ἒτ. επι 13 οί 09 96- 

πιο]. Ῥοεί µετρηθήσεται ὑμῖν Ροπίιυ 
ἵπ Οοάἆ. αρ. Ἰοεσ]ε]. αὐτοῖς. Μ{. 10. 
εγεἀεπίέδυς, άοίἩ. Ὀνῖχ. (1) πρροτε- 
ῥήσεται. Ὦ. εαπί. (Έκ Ίος ρ]οεεειπαίε 
ογέάπα αάἀἰίαπιοβέπι ρΓ περ η», εἷς” 

μέ ὑμῖν σοῖς ἀκούουσιν ϱχ Ἱπίεγρτείᾶ- 

πλδη{ο πει οι ὃν ἂν ἔχ αι) 

Μ 2 



164 ΟΙ ΤΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
δω ορ . ” Η” 
ἔλεγεν οὕτως ἐστὶν ἡ [Δασιλεία του «εοῦ, ὡς ἐὰν 

{ ” ” 

ο ἄνθρωπος” ο βάλη' .Ρ φὸν σπόρον ἐπὶ) τῆς ης» Καὶ 97 
α. ή Φ ες τ ὡ / “/ / ΑΔ. ολη γ ἐι ΦΟΡ 
Πωύευδη αι εγείρηται νυχτα καὶ Ίμεραν, χαΐ ὁ 

σΑΡ. Ιν. 

ια , 8 , ϱ η] α’ ., 

σπόρος ᾖλαστάνη καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἱδεν αὐτός. 
τ ᾽ ώς κ. -ᾱ ν ω ” ΕΝ 
Αυτοματη Ἱ-- γαρ Ἠ γη καρποφορείι, πρώτον γ6ρ- 38 

α’ : / ο’ .ω ) κ Ὁ- .. 

σον, εἰτω στάχυν, εἰτα ἵ πλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυ!. 
“/ πλ ὁ 6 λ 2.4. 3 / ὴ / 

Οταν δὲ παραδῷ ο Καρπος» εὐθεως αποστέλλει το δρέ- 29 
ο / « 4 Ν ”/ ’ { // . 

πανον, ὅτι παρξστηκεν ὁ 9εβισµός. Καὶ ελεγε" Νοῦ σι 50 
κ « / ολ / ως νο γ πο 
ὀµοιωσωμεν τήν (βασιλείαν σου «εου: Ἡ εν ποία 

- ἵ Ἀ / /“/“ ”/” / 

ἔπαραθολῇ ποαραβάλωμεν αὐσήν: 3 Ὡς” Ὀκίωκο" σιά- 91 
εἶ ο/ ο 4 ο» Μ /“ ο 

πέῶώς» ος» οταν σπαρη επί της γης "μικροτερο παν- 
. 4» / ν.δ. λα ».// ο λο ζων των σπερρᾶτων εστι Ὁ τὼν επι τῆς γῆς' “Καὶ οταν 95 

. 

Γωκνχἁ 4... εί Ας κε τας ϱ; 
σπορ; να δαίνειν αι γετοι ποωτων των λαχανων 

’ ρω / ΄ - 

μείζων, καὶ ποιε κλάδους ἔμεγάλους, ὥστε δύνασθαι 

αμ ο πῶς, 
/ ’ 

Ὁ γόκκῳ. 

(ω) Ξ Β0.5σι, ἴ,. 98. 118. Μί. ς«.6. 

ΓΕ, (οἷεί. ὅταν. 1. 40. 59. 191. 996. Μι, 
α. ᾱ. 2Ά περ. 19. 69. 194. (η) -- 
41. 09.64... (ο) βάλλε- 69. 118. - 
191. 239. 9950. Μί. ο. ε. σαι. Μπι. 
(9) 518, 69, 194, (ᾳ) καθεύδει καὶ 
ἐγείρεται. Εξ. ΑΠ. Βίος ποππι]]! 
εἰϊαια βλάστάνεις. βλασσᾷ εί μηκύνεται. 

(9) ΞΞΒΥΓ. αὐτομάσως. 935. (8)ΞΑ' 
ΒΟ1.. 109. Μί.ς. 8ΥΓ. Ρ. (παβεί σοᾶ. 
ραγῖε,) Οορί. [ὅτι. Ὁ. εαπί. (8) πσλή- 
(75 σῖτος. Ὦ. πλήρης ὁ σῖσος. Ὦ. πληροί 

σίτον. 218 (ουτα Τ6. 194. 195. 990.) | 

Ξ- πλήρη. Μι. 10. (πα) πῶς. ΒΟ1,. Τ. 
19. 28. 69. Ἐν. 12. 18. 19. Μι. ἔ νε- 
τοη, (κ) ὁμοιώσομεν.].89. 106.918, 

(ομαι Τ6. ΤΊ. 108.) αἱ. 19. Μι. ο. ἆ. 
Κ. ρ. 2. Ἐά. Υιῖς. Τί. ὁμοιώσω. Κ. 

268. 506. 69. 920. Μι. ο. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. 
(ὐ) σίν. ΕΙ. 1. Τ. 19. 98. 63. 69. 118. 
191, Τν. 19. 18. 19. 96. Μι. Ε, 10. 

Τά, Υυἱς. Ὀγίχ,σαί, Οτὶς. |Ξτήι πά 
σίνι (1ος πείς) 118. (2) αὐτὴν σα- 
ϱαθολῇ 9ὤμεν. ΒΙ,. 98. 08. 19. ἵπ πι. 

Μι. 10. 89. Ρ. ἵπ πι, ΥοΤΟΣ, ΟΕἱ6. 

σαραθολῇ αὐτὴν 9ὤμεν; Παρασώλομεν 

αὐτὴν ὧρ κόκκον. 19. 69. [ παραθολ2] 

ὁμοιώμασι. 1. 118. 191. | παραθόλωμεν] 
παραθώμε». 9ΥΓ. ῥ. η Πα, παραθαλοῦμεν. 

49, αρ. ΜΙΗ. 84. αρ. Ῥεης. Μί. ε. Ἱ, 
η. Εά. Υυἱς. Π.εχο. οαπί. (3) ὁμοία 
ἔσσιν. Ὁ. «απί. «οἱ. (9) ΑΟΕΕαΗ 

ΚΙΙΜΕ. (5: β.)1. 11. 19. 11.98. 88. 
40. 69. Ττ. 106. 108. 121. 181. 209. 

995. Ἑν. 19. αἰ. 468. εἰ Ῥατβεγ, ὅ. 
Μί. Υ.ς. ἀ.ςϕ. Εξ. Κ.Ι.Ρ. ᾳ. 2. 11. α], 
8. Ἐὰ. Ηεεγεῖ. ΤΠΕοΡΙΨΙ. (9) µι- 
πρότερον ΒΡΙΙΜ. 193 28. 98. 69. 131. 

936. αἱ. 5. Μι. 11.  «(4)Ξ0.τετοῃ. 

| τῶν ἐπὶ -- 90. | τῶν] ἅ εἶσι. ὮὉ. δὶς 
γαρ. τι. (9)ΞΕΡ. εαπέ, νὶπά. Εί 
μέ ογευεγῖέ, «οἱϱ. Ογεδοῖέ αιίεπι, Υε- 

ΤΟΠ. | σπαρΏ] αὐξμόῃ. 119. αἱ. δ. Μι, 

Χ. ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. φυῇ. 69 θ4. 106. πα- 
ἔωπι Πιεγῖή, ν αἱς. ες. εἰχέῖηῃ. (8) µέ. 
ζων πάντων πὠν λαχάνων, Β)1,. Ἱ. 
131. 936. αἱ. 8. Μι. ο. 6. Ἀψε. Αππι, 
γυῖς. Πέ. || μείζων] µεῖζο, ΑΟΙ,. 92. 
Μι. Υ.ο. ιτ. (5)5Ξ218. (ουη Ἴθ. 

108. 1299. 125,) µεγίστους, Μι. ο. 



σπΡΙΝ. 

« Δ Δ ΔΝ ι) ” Ἶ 

υπο την σλιαν αυτου 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 165. 
Ν Ν ” ι) - 

σο πετεινοα του ουρογου Λατα”- 

πο ο ον ω {1/2 

95 σχηνουν. Καὶ τοιωύσαις παραθολαῖς ΙΓ. φσολλαις ἐλά- 
- ” // ΔΝ / // Ἆ 2 / Λ“.» θ 

λει Κωὐτοῖς  Ἰσὸν λογον» καθώς Πο ἠδύναντο  ἀμούειν. 

94 Χωρὶς δὲ παραθολῆς οὐκ ελάλει αὐτοῖς' κατ ἰδίαν δὲ 
». η ” « ο // ) / / 

σοῖς Ἡ μαθηταῖς αὐτου ΄ ἐπελυε πάντα. | 

ιπ α ο 3 / 9 / 3 /΄ 

οΚαὶ λεγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα, [ρ οψίας γε- 

36 νοµένης" διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. Καὶ ὠφέντες τὸν ὄχλον 
/ 3. « αρ 8 .” : / ᾽ 2/ 

παραλαμβάνουσιν Οὐτον» ὡς Ίν εν τω πλοίῳ' Λαΐ πολ λον 
κα α” ) 3 δ{/ ΔΝ ’ / 4 

37 δε ολα" ην μετ δωύτου. Και φήνεταί λαίλαψ νε ου 
“/ Ἆ ΔΝ / ει) αν /“”/” » Χ η 

μεγάλη: σὼ δὲ ηυματο υ επεξαλλεν εἰς σὸ πλοίου» 
6/ λ, /Λ 5, λ 

38 ώστε Χο» αυτὸ δη γεµίζεσθαι. Καὶ ἦν αὖτος ιν" 

ση πρύμνη, ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον Ζ καθεύδων" καὶ ὃν- 
/ αυ Ν λέ αν: ὃ δά λ άριμ 

Ε/Ρουσιν Ο0Τ0)» Ζάέ Λεγουσιω αυτῳ οἱ ασΆσςΛει ΟΥ ολ 

[έά / ΧΝ 

99 Ἄει σοµ, οτί ἀπολλύμεθα ; Κα) διεγερθεὶς ἐπεσίµησε τω 

| παρ ἐδύνανσο, 

“Ύου ἐπὶ, 

/ 

ἁ πλοιάρια. ο - - . 8 
033 ἤδη γεµίζεσθαι σὸ πλοῖο. 

΄ 

(1) -ἵ- πάντα. 40. Ῥατῦον,2. Μί.α. ἆ. 
(1. 1. 10. 28. 99. 40.089. 69, 108. 

αρ. Βίοι. 115. 118. 121. 191. 299. 

Μι. α. ἆ. π. ΥΓ. Ῥετος. Αγ. Ρο]. 
Όορ:. Δδί1, Αγπι, ΥετοἩ, «ο]ϱ. γ]εί. 
(κ)-:- Ὀ. εαπί. ν]πά.δεγπι. 1. οοἱς, 9. 

(1) Ξ8νγ,νετοπ. οσο]. (πι) ΑΡΕΙ.. 
10. 115. 118. Αι. Μι. Υ. αἰ. 10. 

(1) ἰδίοι μαθηταῖς. ΒΟΠ.. |. ξ- αὐτοῦ. 
᾿Ὅπις αρ. ἸΓείςέ. «ογῦ. ν]πά, (ο) ἃ 
Έλεγεν αὐσοῖς ἓν ἐπείνη σῇ ἡμέρμ. Ὀψίως 

δὲ γενομένης, λέφει αὐποῖς' διέλέωμεν. Μι. 

6. (9)Ξ56. ὄ8. εἰ Βοά]ε]. ππις αρ. 
Τε]]. {(ᾳ) τὰ ἄλλα σὰ ὄντα μετ᾽ αὐτοῦ 
πλοία. 1. 118. 191. Ἱίέοπι Αγπι, ἄλλα 

δὲ πλοῖα πολλὰ (ἄλλαι δὲ πλοῖαι πολλαὺ 

ὮΏ3) ἦσαν μετ αὐτοῦ. Ὁ. εαηί. οοΓ)Ώ. 

9. | ἄλλα] πολλὰ. Υεγοηῦ. νὶπά. | δὲ] 
Ξ ΡΙ,. 109. 121. ντ, Οομί, νετοηῃ. 

Ρεϊκ. δέκα. τ]. () ΛΡΟΡΜ. 1. 1. 

19.91. 33. 398. 61.69. τ2. 106. 114. 

118. 191. 161. αἰ. 2. εί Βατῦεγ. 1. Μι. 
ς. Ρἱ5. 6. Ε. (6) 19. 6]. 8ΥΓ, Ῥετς. 
Ρ. 8ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. ΟοΡρί, ᾖ{(ἱ) µεγάλον. 

0.44. Με. 11. 233 Οορέ. | Απίε ἂνί- 
μον Ροπιπέ Ὦ1,, 1. 13. 69. 109. 118. 
191. Υυῖς. Τέ. οχο. Ὀτὶχ. (α) ἐπέ- 

6αλεν. Π,. 918. (οπι οπρἰογ]ς νὶπά ο.) 
ΔΙ. Μί. α. αἱ. 9. Ἐά, ἐνέδαλεν, ΜΙ. ἆ. 

ἔαλεν. Ὦ. αδοεπἀεδαί, Ὀτίκ. (κ) ἤδη 

γιµίζεσθαι σὸ πλοῖο. Ῥ0Π1.. Όορι. 
ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. Υυἱ5. Τ{. || αὐτὸ Ξξ 109, 
Απτπι. | γεμίζεσθαι] βυθίζεσθαι. 1. 118. 

19]. Εν. 18. 19. αἱ. 4. Μι. 6. χ. κα- 

σαποντίζεσβαι. 11. 21.68. () ΑΒΟ 

ΡΙ,. 1. 10. σὸ. 61. 69. ΤΊ. 116. 118. 

«194. αρ. ΒΙΓεμ. 191. ΜΕ. ο. θοπιο]. ἐπὶ 
Ὀσὴν πρύµνην, Μι. ο. αλλ], (2) καθή- 
µενθρι ΜΗ. 6. . 
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166 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΤΝ. Υ. 
-. λ α΄ Ύ . / ͵ ”’ / ’ Ν 

ἀνέμῳ, καὶ "ειπε τῇ 9αλάσση" σιώπα, πεφίμωσο. καὶ 
3 / - Ψ 

ἑκόπασεν ὁ ὤνεμος, κωὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. Καὶ 40 
ας 3 , / ΄ ρ 6 {νο .. Ἱ 

ειπεν αυτοις σι δειλοί ἐστε ουτω; ΄Όρπως ου εχετε 
/ / / Ἀ 

πίστω; Καὶ ἐφοξήθησαν φόδον µέγαν, καὶ ϐλεγον προς 41 
5 ’ ᾱ / ”/ ο ϱ ο πο. “/ Ν 

"αλλήλους" τις ἄρο ουτος εστι) οτι και ο ὤνεμος πο 
ο” / κε / “8.5 ο 
ἡ «ώλασσω 5 ὑπακούουσμ' αὐτῷ. ] | 

ἃ οἱ 2 λ / . : 

Καὶ [ου ἤλθον" εἰς τὸ πέραν Ἡ τῆς «αλάσσης, εἷς 1 
/ 

Καὶ ἕ ἐξελθόντι αὐ- 9 
η) ω / Ι "πι / 9 ακν - 

σῷ ΕΚ του πλοίου, ' εὖθεως Ὁ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν 

λ / | ζωή Η 3 ὃὸ ἓν ϱ 

την λ ωφθων πων Όούγα οϱΊνῶν. 

2 2 ἡ] 
μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύµατι ἀκωθάρτω. "Ος τὴν 8 
Ὦ -- / /“”/ Φ ἓ] νο η . κν ”/ Ρ ς ος 

ε κατοικησιω ειχεν εν τοίς ᾽μνήμασι, Άθί ουτε αλυσε- 
“ 3 Ν 3 / /“”/ ν) ΔΝ ”” “/ 4 Ἆ η 

σω΄ οὐδεὶς Ἱ ἠδύνωτο” αὐτον 1 δήσωι ΣΔιὼ το αὐτον 4: 

: 

5ϱ0 οὕπω. ἕ θο ᾖλόῳ, 

(α) σᾷ αλάσση καὶ εἶχε. Ὁ. 1. 118. 

191. Αγπι. σαΠί. ΥΟΤΟΠ, «οτ0. 9. νὶπά. 

(9)Ξ 88. (5ί. β.) ΕΜ. Οορι. Υι]ς. Τ1, 
(9) Ἐῃ. (δι. ϱ.) 1. 1. 19.69. 1981.᾽ 
Οορί. Ατπι, Ὑπ]ς. Τί. φιοπιοζο ποιι- 
αππι, Ὀτία. (4) οἳ ὄνεμα. ΡΕ. 1. 
191, ὀο0χ αἱ. ὅ, Μί.ς. οπηΠέ. νθ- 

τοῦ, νἰπά, οοτῦ. 9. οοἱῦ. βετΠὶ. 9, 
(6) ὑσακούε. ΒΟΗ.. 1. 13.98. 69. 118. 
(0 ΞΒΏ. συ, Απίο ὑπαλ. ροπιπί Ο, 189. 
191. ΑΠ. (8) ΟΕΙ. 19. 98. 91. 60. 
69.194.918 (ευπι νιπάοῦ. ερρετῖδ εχο. 

π6. 919.) Μι. ο. κ. Ἱέεπα Ζ εἰ 19. 9ΥΤ. 
υἱτ, (8εἆ Ἀντ.Ρρ. αθείτες. ἵη πι.) ΑΓΓ. 

Οορί. Α.πι, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 116. Ώνατ- 
φοηκίατία. (1)Ξ19. 69. Ἐν. 4. οαηί. 

νετοη. νἰπά. Ὀτὶχ. «050, 9. || καὶ, Ὁ. 
5τ. (4) γερασηνῶν, Β1). (85ι. β.) 

γω, Βαχ. 1. ΎἈγδεεη, γεργεσηνῶν. 

1.1. 10.98. 91.99.98. 116. 118. 191. 
ϱ09. 956. Ἐν. 9. 10. 12. 18.19. Μι. 
{, κ. 19. Ατγ. ΥΓ. Ῥ. ἵη πι. ΟοΡί. 

Απ. Ατπι ΟΕἱΡ. (ου]ας απποία(ἶο- 
ησεπα τερείϊογυαηπί «οπο]ία ἵπ ππανςς. 
Ῥλαγίαπα οὐ. Ὑ1είος, αἰλνο.) Τ1εο- 
ΡΙΥΙ. ἵπ οοπαππεπί, ΛΙςίοΓ. 5ΥΠΟΡ8. 
Ἠοκγοᾗ, (1) ἐξελόντος αὐτοῦ. ΒΟ1.. 

: | / 
1ο γερασηνῶν. ο (1)Ίε/οίς. 

1. 19. 98. 69. 118. 194. 181. αἱ. 6. 
Μι. Ε,χ. νετρῃ. ΒΕΙΧ. ἐξελέόντων αὐ- 
σῶν. ὮὉ. (5ἱ. β.) Ῥετδ. Ρ. οαπί. οο]ῦ. 
ο01ϱ.9. (1)ΞΒ8γτ, Αγ, Υ6ΓΟΠ. 

Ργΐκ. νίπά. εο]Ώ. οοτΏ. 3. (πι) ὑπήν- 
σησεν. Β1)1.. 1. 298. 40. 118. 191. αἱ. 

4. Ώαπιαδο.  {π) οἴκησν. 106. 189. 
α]. 19. Μί.Κ.Ρρ.Ζ. (ο) ΑΒΟΕΕΑ 
ΚΙΝ. (8. π.) 10. 19. 36. 40. 603 
το. ἹἼΊ. 106. 108. 194, 191. 101. 295. 
Ἐν. 36. αἱ. 10. Μι. Ύ. αἰ. 18. Ἐά. 
(ϱ) ἁλύσει. ΒΟΙ.. 899. οο]ῦ. |ΙΞΞρετπη. 
9. | -ἰ- οἰκέτι Β0ΡΠ,. 19. 98. 69. 194. 
γΥαἱς. Τί. εχς. νῖπᾶ. | Ῥοςί οὐδεὶς --- 
ἔτι, 1. 118. 181. Απ. {(ᾳ) ἐδύνασα, 
ΑΟΡΕΙ, ΔΙΠ. Με. Ἰς, αἱ. 6. ἐσόλμα. 
Μ. (5) σεδῆσαι. 9395. δαµάσαι. 98. 04. 
(6) διὰ τὸ αὐτὸν πολλὰς πέδας καὶ ἁλύ- 
σεις, αἷς ἔδησαν αὐτὸν, διεσπακέναι καὶ 

συντεσριφέναι. καὶ οὖδεὶς ἴσχυσεν αὐτὸν 

δαµάσαι. 1. 191. 909. αἲίας. Τίοια 98. 

Μι. Χ. ὅτι πολλάκις αὐτὸν δεδεµένον 

πίδαις καὶ ἁλύσεσι, ἓν αἷς ἔδησαν, δµσπα- 

χέναι, καὶ τὰς πέδας συντεσριφέναι, καὶ 

µμδένα αὐτὸν Ἰσχύειν δαµάσαι, Ὦ. οαηέ. 

Πίεπι γιὰ, «010. 9, 
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πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαε 
ἲ « 3"”/ ιν) ή Ν τσ 4 ΔΝ ιἩ / / 

ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὼς πέδας συντετρίφθαι’ 
Ν ὃν λ / 

δ καὶ οὐδεὶς αὐτὸν Νέσχνε δαµάσαι. Καὶ Χ διωπαντὸς' 
γ κ. ) ος ρα, 3 ή 2 . ” 
νυητος λα Ίμερως ε) τοίς µνήµασι καὶ ἓν σοῖς ὄρισιω 9 

- / Ν / ω] ων ἃ 

θκράζων, καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λέβοις. Ιδων δὲ τον {ή- 
” ἃ ει) ΣΧ / / 1 Ν. 4 2 

σουν Ἱ--- απο μιοκβόθεν, έδραμε οί προσεχυνΊσεν αυ- 

ττῳ' Καὶ κράξας φωνῇ μεγάλη 
ο’ // / 5 νε 

Ὁ ο εἶσε σί- ἐμιοὶ 
ἃ Ν 2 δ// ον ωμά ϱυ ρω ες / “1 « ΄ 

καὶ σοῦ {σου υἱξ τοῦ 3εου "του υψίστου: ὀὁρχίζω 

3 / ν) / κ η Ε 

ἐπΊρωτα αυτον τί 

: λ Ν / / ως 
8σε τον εν, μή με βασωνίσης. Ἔλεφγε γὰρ αὐτῷ" 

/ λ ” Ν ” 1 

9 ἔζελθε τὸ πνεύμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρωπου. Και 
2’ “/ Α 5 " ῖ, η νο 

σοι ονο» Χάἱ Ῥλέγε αὐτῷ  λεγεών 
) . .. /” 1 9 

10 ὀνομιά ' ἁου ὁτι πολλοί ἐσμε. Και κ παρεκάλει αυ- 
λΝ ο κ 2 λ ’ / . 

πὀν πολλὼν ἵνα Ἰ μὴ 3 αὐτους ἀποστείλῃ” ἔξω τῇο 

11 χώρας. "Ἡν δὲ ἐκε Ἡ ”. 3/ 
ς 9 / / 

πι πρὸς πῷ ὄρει σγελή χοίξων. 

Ζ ”/ λ 4 ρω ΄ 

ορεσί χοι εν τοίς μνήμασι. 

6 ἀπεκρίθη λέγων. 

Ρο λέγει, 
ο ώδνι οκ Ἰροῇ 
προς τὰ οβή. 

(6) ἀπ᾽. 86. 40. αἱ. 9. Μι. Υ. α. ἆ. ο. 
1Τ. |:-106. 8ντ. (1) ἴσχυσε. 1. 106, 
191. 209. α]. 19. Μι. Ῥ. α]. Ἰ. Ε. 

(3). Ρε», Ρ. Πέ. ν6ΓΟΠ. νΥ6γο. 
νίπά, οο]Ώ. οοΓΏ. 9. διὰ πάσης. 151. 

(5)-436. 40. Μι.α. (5) ΑΒΟΙΜ. 
1. 10, 11. 10. 69. Το. 114. 191. 999. 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 15. Μί. ο. Οἱ. ϐ, 
Ε Κ. ο. Ρ. 10. Εά. 3ντ. αἱγ. Ατγ. ΟοΡί. 
Σε. Άτπι, ἄοίμ. βαν. Υυἱς. Ὀτἱχ. 

-οοἑῦ. 9. πιβγί. | µνήµασι] μνηµείοιο, 
Ῥ. 1.19. 69. 194. 151. (αὶ-ΑΚ 
ΤΜ. 11. Ἰ9. 106. 114. 999. Ἐν. 18. 
19, 96. αἱ]. 11. Μί, ο. Ὀἱ5, ο. Ε, Τ. Χ. 

10, (0) ΑΒΟΚΙΜ. 11. 191. Εν. 
18. 19, 96, αἱ. 18. Μι. ς. ο. ἔ, 10. 
(ο) ἡμν. 106. 8υτ. Ρ. (5εἆ τες, ἵπ πι.) 
(4)Ξ-1. 84.86, Μίε. (6) 11" 
Ἔαχ. σοῦ ζῶντος Α. 38ΥΤ. Ρ. ἸΠ Πιο 
(8) ὄνμάσοι, ΑΒΟΙ.. 1. 18. 50. 69. 
το. 106. 114. 181. 990, 999. Ρ]αγοςνο. 
ΜΙ, «. Ρἱ5, Ε, 10. 819. Ρ. Ὦαπι82οι 

ὄνομά σου. Ἑν. 96. Μέ. ο. (5) ΑΡΟ 
ΚΣΧΙΗΜ, 1. 11. 19.28. 09. 191.929. 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 19. Μι, ο. Ρἱ9. ς, 
{, 8. ασ, ῬεχεῬ. Οορί. Ασπι, οί. 
γυς. σείπι. 1.9. πιτί. Μπι. Ταὰ- 
πιαςο. [λέγων Ὦ. Ἐν. 93 Μι.10, 
εδηέ. νεΓΟΠ. νετο. ν]πᾷ. Ὀτῖα. (11) λι- 
γιῶν, ΒΟΡ1;. 09. Βνν.ΟοΡέ. (1) ἡμῶν, 
31. | 1. (Κ) παρεκάλουν. ΑΛ. ]. 

5τ. 11. 116. 191. 9965. Μί. ο. ο. οοἵΏ. 
2. 010. δεσπ. 1.9. Υυἱς. ἵηπ εἀλίῖοπε 
βΊχίϊη. Ώαπιᾶςςο, (1)Ξ18. Ἅ(αι)ᾱ- 
ποστ. αὐτοὺς. Α. 106. αἱ]. 4. Μί.α.ς, 
Ρ15, ἆ, ο. ΕΒ, Χ. Ώηπιαςς. ἄποστ. αὐτὸν, 
κ. 229. αἱ. 5. Μί.γ. 10. 875. || αὐτοὺς Ἰ 
αὐσὸν. Ὦ. ΜΙ. 11. αὐσὰ. ΒΟ. (π) πρὸς 
τῷδρι, ΑΏΟΡΕΕαΗΚΙΜΒ, (δισ) 
Ἑν. 39. 4. 96, α]. 998. Μι. Υ. αἱ, 19, 
(Δοππιὰ Ἠαρεπέ πρὸς σὸ ὄρε, ϱ]{ἱ 
πρὸς τῷ δρη.) Ἐὰ. 8υτ. αἱτ. Ατγ. Ῥευςς. 
Οορῖ. Αί. Αὐπι. οἱ, δίαν, γυ]ν., 

1, ΠεορΏγ]. Επίλγια, πρὸς τὸ ὄος, 
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5 , .  - 

οΞς μεγάλη” Ῥβοσκομένη Καὶ παρεκάλεσαν αυτο) 
ἵ . / / ” . : ὃν 

ΙΡ: δαίμονες» λέγοντες' πέμψον ἡμᾶς εἰς τους 
, 9 ᾽ Άη ἡμὰλ λαἲχ / λα 4ο 

χοίρους, ένα εἰς αὐτοὺς Ἰεἰσελθωμεν. Καὶ ἵ ἐπετρεψ-εν 
) ” // ὰ η/ // χ Ε.2 φω αὐδ Λο Ἡ /ό ΔΝ 

αὐτοῖς Ἡ --- εὐδεως  Χ--- ὁ ἰήσοὺς. καὶ ἐξελθόντα τα 

12 

15 

ν / /“/ Ζ Ν ) 24 ὅ δι. ὁδ ι) κ ’ - 

Ἴπνευματα τα απκοαύαρτωα εἰσηλθον εές τους χοίρους" 
Χο 2 / Ν λα » 2 λ / 

καὶ ὠρμῆσεν ἡ ἄγελη κατὼ του κρῆµνου εἰς την ά- 
9 ας, δε . ε ὃ /. Ἀ κα ΄ 3 ” 

λασσαν' "Ξ-ήσαν ὃε: ὡς δισχάλιοι' καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ 
ας. /“ ν Ω/ ” Ν 

Φαλάσση. ὃαο Οἱ δε {βοσκοντες Ὁαὐτῶς ἔφυγον, καὶ 14: 
ἆ " οἱ Ν / Ν ) Ν ᾿ ; .. Δ 

ἀπήγγελαν' εἰς τήν πολι χαιϊ εἰς τους αγρους" καέ ᾿ 
. - Ἆ ὕ / ᾳ 

5ᾳ0 ἐζῆλθον" ἰδεῖν, σί ἐστι τὸ γεγονός. Καὶ ερχονται 
νΝ κ ον ” λ ” Ν / 1... 

προς τὸν {σοῦν, καὶ 3εωρουσι τὸν δαεριονιζόμιενον καβή- 
Ε Ἁμδ ορ / Ν ωά σ Ν 

-- κο έκατισμενον καὶ σωφρονονντα τον 
ι ΔΝ ” ι 

ἐσχηκότω τὸν λεγεώνω" καὶ ἐφοθήθησω. Ἡ ου Καὶ δι- 

(4Ενον 

4 ἢ πάντες. . 

ἆ ἀνήγγειλαν. 

. . 

Ο332 καὶ οἱ. - 

ος ᾖλόον, 

ο ον οὔδ η τους χοίρους. 

Ὦ ο διηγήσανσο δὲ. 

Μι, 1Τ. | Ῥοπίέαγ ροςί χοίρων 1η 191. 
Ῥοδέ μεγόλῃ ἵηπ 19. 194. Ῥοδί βοσκο- 
μένη ἴπ Α. 95, Μί. ς. Ρἳ9. α. Ε. 10. 

ὄντ Ρ. Ξ]1. (ο)Ξ0ΌΙ;. 94. Τ1. 
191. Μι.ς. «Οορί. 6οία, Υυΐς. πις. 

«ομηὲ, νογρη. νἰπὰ. «015. ϐ, μεγάλων. 

Ἐν. 17. πολλών. 96. Ῥετε. Υ’. μεγάλη 

πολλῶν, 16. Μί. ᾳ. μµακρέθεν. 60. 

(μ) βοσκομένων. ΛΙΤ,. 990. σθηέ, Υγετοῃ. 

(α)ΞΒΟΡΙΙΜ. 1. 4. 11. 19. 51. 51. 
368. 49. 69. 68. 109. 114. 119. 191. 
920. 229. Μι. Τ. κ. 10. ντ. Ενρ. 

Ῥους. Οορί. Ὅυἱς. Τί. εχο. νετς, 

Ῥοβί δαίμονες Ῥοπ]ί 60. (9)Ξ860Ι.. 

1. 19. 109. 118. 191. Μι. κ. Οορί. 
Ῥοµί λέγοντες ροπ]έ ΜΙ. ἀ. σὰ δαιμόνια. 

Ρ. (5) ἀπέλθωμν. Ὦ. ρτ. (8) ἔτιμ- 
Ψεν αὐτοὺς, Ἡ. 59. Τ1. 19. ἔπεμψεν αὐ- 

φοὺς εἰρ φοὺς χοίρους, Ὦ. οππί. «ο. 

εοτΏ.2. (α)Ξ8ΟΙ,. 1. 28. 63. 109. 
108. 118. 191. Με. ο. 10, Ἀντ, Ῥογε. 
Ρ. Οορί. ΑδίΝ. Ασηινοτοῦ.  (χ)Ξ 
ΒΟΒΙ,. 1. 298. 102. 118. 191. 9ΥΓ. 
Οορί. Άτπῃ, νεΓΟΠ, ἀοπιέπιι, νὶπὰ, κύ- 

ριος Ἰησοῦς. Ὦ. «Ώπί. νετο. ϱ0Γῦ. 9. 
βετπι. 3. (7) δαιμόνια. Με. ο. 10. 

(2) Ξ ΑΣΕ. 28. Μι.ο. (4) ἦσαν 
υεᾳίε αά αλάσση -- Αι, ἧσαν δὲ ὧς 
δισχίλιοιΞ- Β. 8Υτ. πας. || ἦσαν δὲ] 

ΓΙ, 1. Βατβεγ. 1. 9Υγ. Ῥετε». Οορί. 
γμ]ς. εαπί. νετος. οοἳῦ. «οτὺ. 9. 
δετπι. 1. Μπα. ρα{. ἦσαν γὰρ. 583 925. 
ὰ, 8ΥΓ.Ρ. (0) ΑΒΟΙΙΜ. 1. 19.98. 
99. 69. 106. 194. αρ. ΒΙτεῃμ. 191. α]. 

6. Μι. ο. 9. α. Ε, 8ΥΣ, πίτ.’΄ Οορέ. 
οέἩ,νετς, (ε) ΒΟΡΙ.. 19.69. 194. 
Ἀγτ, Οορί. ἆτ, Ὑμὶς. Τι. (4) ΑΒ 
ΟΡΚΙΜ. 1. 11.403 106. 191. 2920. 

αρ. ΒΙΤΕΝ. Ἐν. 19.96. αἱ. 18. Μι.ς.ο. 
ετ,σκ10. (ε)ΑΡΚΙΙΜ.Ι1.3319: 
106. 929, Ἑν. 18. 19. 36. αἰ. 10, Μι. 
ς. Ὀἱ9. 6. Ε. γ. 238Υ5, Ρϱ. Οορέ. οἱμ, 
(8θΡ0ι.. 1. 18. 99. 69.181. 151.41. 
8. Μι.ςο. Οορι. Υυὶς.τἩ. {(5-υῦ. 
(8ἱ. β.) 113 στ. ΛΙΝ. Ῥετε, ν;. γυὶς. 
Τι. εχο. πιἉΓί, σὸν ἔσχ. ποὺς δαΐµο- 
νας. Οορί. || Ξ σὸν ἐσχηκόσα., Νε, χἩ 

(Ἠ) 16, 10. 96. 40, 108.αρ. Βίνοῆς 

1δ 
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κ... ς 1δό αν Ίλές τν ἅ 

ΥΊσαΎΤτο αυτοίς 6ἱ 0ὀοντέες» πῶς ΕΥΕΝΕΤΟ τω λα... λε 

0ΛΡ. Υ. 

7 μένω, καὶ περὶ τῶν γοίρων. Καὶ ἵ ἠρζαντο παρακαλεῖν 17 µοένῳ, ρἳ τῶν χοίρων. Καὶ ἵ Πε ο παρακαλεῖν 
λα .] ” 3 αν -- νν .) ”»- ο Ἡ Ις 3 - 

18 αὐτον ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αυτών] Καὶ Κοοέμ- 
Ἅ /“/ εν) Δ ε« 

ρεχάλει αὐσπον ὁ Ἅδαι- 
/ // ᾽ ο” . ΔΝ Γη .1 

ξώντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον πας 
. ϐ .. οὗ ή α, Ὠ ο” ) ο // ο κα ] [] .” 5 

19 ϱονεσύεές, 9 { μετ αυτου. Καὶ’ ουκ αφηκεν αυ- 
Ν ” Ν / 2 . ο ει] ν ο 8 Ν” 

τον) αλλα λεγει αυτῳ' υΌπαγε εἰς τον οίκον σου προς 
Ν ΔΝ Ν 3 ’ 2 . α“ « Ρ / /“ 

τους σους» άέ αγαγγείλον αυτοίς, οσα σοι ο χυριος 
ἱ Ν 5 ῥ / ν ο ο ο Ηρ ; 

90 Ἱ πεποκιν" οἱ ' ἠλεησε 68. Και ἀπᾖλθε, Λοι Ίρξωτο 
/ ᾿ ” ὃ / 6 ) / ε) ” ε 5 2 

Ἄήρυσσει εν τη θεκωπολει οσώ εποίῆσεν αυτω ο ὃή- 
-” .] / 

σους" ] καὶ πάντες ἐθαύριαζον. ] 

Θ΄ 
3 Ἆ / / θ 2/ κ. ἴκ δς.» ο ἄν κ. Ν 

εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὀχλος πολυς "ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ 

λ / εν» 3 «ο. ᾧς 3 ω , εν. 
Καὶ διαπεράσαντος του {σου ἵεν τῷ πλοίῳ πάλι 

ο μ Δ λ / λ γ ἂν ὃν αφ.) .” 
99ην παρὸ την 9άλασσαν. Και Ἱ--- ἴδου, | ἔργεται εἷς 

” 3 ὦ, / Φά.. ο ή οσ / 2 “7 μ λ.. ᾱ δὼ 

των ἀρχισυναγωγων, ὀνόμοτι ἰάειρος καὶ 3 Ιδών 
3 3 , ” ΔΝ Ν 1 5 ” κ Ν Ρ 

ϱ4 αὐτον, πίπτει προς τους πὀθας αυτου, Καὶ ὃοο παρε- 
Ν τ / ο λὸ / / 

χάλει αὐτον "πολλὼ, λέγων οτι το 3υγάτριόν µου 
ἆ 3 / / ο 2 λ 2 ω πα. λ ω “/ 

ἐσχαωτως εχει θα έλόων επιθης αυτη τᾶς γείρας, 

: ε ὃν 2 -» κ ος 
Εαμεαίνονσος. η δε ΙΊΦ0Ούς. ᾳ ἐποιήσε). . 2 σαρακαλεῖ, 

191. 101. 23ὔ. Ἐν. 9, αἰ. 44. Μι. ν. 
α!. 19. Ἐά. οπΏ{. νὶπἀ, «ο1Ρ. οοτΏ. 2. 

(1) παρεκάλουν. Ὦ. Μι. 12. εαΠ{. νετο. 

() ΑΒΡΕΙΙΜ. 11. 98. Τὸ. 194. 8ρ. 
Είτε. 191. 999, Ἐν. 18. 19. αἰ. 8. 
Μι. «. 6. Ε. 10. Υμὶς. Τί. (1) ἤρξατο 
παρακαλεῖν, ). Υμἱς. Τί. οχο. νεΓΟΠ. 
(αι) Ἰαθεὶς. 4, Βατρεγ. 1. Μἰ. ο. 9ΥΓ. 
Ῥ. ἵῃπ πι. δαιµονζόμµενος. ΝΜί. Ἱ. Ἡ. 

(η) μετ) αὐτοῦ ᾖ. ΑΒΟΙ,, 1. 194. 191, 
2593 Ἐν. Ι8. 19. 96. αἰ. 4. Μι. «. {. 
10. στ, Αιπι. αοίἩμ, (ο) ΛΡΒΚΙΜ. 

1. 11.99.12. 109. 106. 191.229. Εν. 

18. 96. αἱ. 19. Με. ο, ο. Ε, 10. 8γΓ. 
πίς, Ῥετς». Οορί. ἄοίμ. Υαἱςσ, υτὶχ. 
πι. χα) ὃ ἠησοῦ.. Β. 19. 69. 194. Πίοπι 
ο, μαι. (ϱ) 9εὸ. Ὦ. Μί. ο. Οορι. 
εωπι. (4) ΑΡΟΡΑΗΙΜΒ. 19. 98. 
ϐ0, 13. 106, 194. 151. 996063 929, 

9856. Ἐν. 9. 18. 19. 96. αἱ. 48. Μί. 
γ. αἱ. 15. Ἐά. Ἀενου, ΤΠεράογ, Ἰιε- 
τας]. ΤΙεορηγ]. (τ) -- ὅτι Ὀ. ΓΕ, 

ΥΓ. «πη!. Υ6ΓοΠ. νἰπά, «οἱ. σοΥ8. 
Ρογπι. 3. (8) κύριος. θ0Ό. 9εὸς. Μέ. α.ᾱ. 

(0ϐΞ0. 1.98. 118. 181. αἳ. 8. Αυπι, 
οΏΏί. ΝεΤΟΠ. Ὕετο. οοΓς. νἰπά., «οἱ». 
(4) πρὸς αὐτὸν. Ὦ). 18. 98. 69. 90. μετ' 

αὐτῶν, 191. | Ξ- νὶπἀ. (αν) Ὁ. 

οαηί. νετοῃ. ο0ΓΏ. νἰπά, Ὀτίχ. «οἱ, 

(5)Ξ ΡΡΙ,, 109. υγ. Α:γ. Ῥουςς. 

Απ. γι]. Τί. εχο. «ος. Εεΐκ, 
(5) Ξ Ὀ. οαππί. νθγς. νἰπά, ο0ϱ). 
(8) καὶ προσέπεσεν. Ὦ). οαπί. (0) Α 
Ο1,.Τ1. Μί. ο. ἆ, παρακαλῶν, Ὦ. «απ. 

γεγοη. νοΓς, νῖπά, οοτΏ. (9)Ξ8Ρ, 
98. 296. Μ{. 108 οαπί. νοτοι. νἰπά. 
«ο1Ρ. οοἵΡ. (4) ἐλβὲ ὄψαι αὐτῆς ἐκ 

σῶν χειρῶν σου. Ὦ. «ΒΠί. ν6ΤΟΠ. νἰπᾶ, 
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ἳ [4 ”, 

5 Ο2 όπως. σωύῃ" κοὶ ! ζπσετωι. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ν. 

Κω ἑἀπῆλθε' μετ 94 
) .”. . ” 3 λ λ / 

αὐτου) καὶ [ἠκολούθει αυτῷ ὀγχλος πολυς, καὶ συνέθλι- 
9 ψ 

ου ουΤΟΥ. 
Ν 4 |] Εβι /““ . 3 ε/ “ » 

Καὶ φυνή "τις οὖσα ἐν ρὐσει αίωατος 25 
2/ Ἱ -- ΔΝ . . Ῥ ο Ἀ -. 

ἔτη δώδεκα, Καὶ πολλὼ παθοῦσα ὑπο πολλῶν ἰατρῶν, 96 
Δ ὃ ΄ ἀ. Π ᾿ ελεος. ο) / λ ” δὲ 2 

λος ὀαυπα)ήσασα τα ΄ποιρ αὐτῆς, παντου οί ϱ/195Ν ωφε- 
” » ” Δ .. - ” σα 

λήθεισα, ἀλλὰ μάλλον εές το γείρον ἐλύουσα. ᾽Απκού- 97 

σασα ἕ 
ο εί / ᾿ - 2/ / “ 1’ 9 ή 

Ἰψατο του ἑμοτίου αυτου. (Έλεγε γαρ πε ποτε καν 98 

] ον, -” 3 ” 

περὶ του {σου, ἐλύουσα 
”. [ρόκα 

αἓν τῷ ὀχλῳ ὀπισθεν, 

- ει] ο” / 

σών ἱμωτίων αὐτοῦ ἄψωμαι, σωθήσομα,) Καὶ εὐθέως 99 
ϱ -” δι ήν / ” 

εξηράνόη ἡ Οσηγη΄ τοῦ αἴματος αυτῆς' καὶ ἔγνω τῷ 
/ ' .Ἓς / /1/ Χ ”. ' ΔΝ » / 

σώματι, ὁτι Ῥίαται ἀπὸ τῆς µάστιγοςἹ. Καὶ εὐθεως 90 
ε » ο 2 λ ς} « ”// να Γὰ ” δύ 5 

ὁ {ησοὺς ἐπιγνους "ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελ- 
.” 9 α 92 - ο 1”. ῳ / ϱ/ | 

θοὔσαν, ἐπιστραφεὶς "ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε' τίς µου ἥψατο 
-” / νΝ ϱ/ .- ΔΝ .] ” / έ 

τῶν ἱματίων; Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αυτου’ βλε- 8 
Αν κκ. / / Ν / κ οί 

πεις τον οχλον συνθλιέδοντά σε, αἱ λεγεις' τί µου 
ΝΔ / ' ο // Ν ” 

ἥψατο; ἵ Καὶ περιεθλέπετο Ὁ δεῖ τήν τοῦτο Ἁ ποιή- 52 

ϱ 
Ο90 ἕνα. 

ὶ » ε ” 

παρ εαυτης. 

οοτΏ. | ἵνα ἐλὼν] 2λβὲ. Βί. β. 8ΥΡ. 

γμις. Ὀσιχκ. «οἱῦ. 5αευπα. 1. 2. Μπ, 
σαί. [| ἔπιθης ] ἐπιθῃ 5. ἐπιθήση. Ἱ1. Με. 
η. ΑΓΠΙ. || αὐσῃ]Ξ-114. Τη αί ροςέ 
χείρας Ροπ]6Γ. ἔπ᾽ αὐσῃ. 298. Μι. 1. 
αὐτῷ, ΑΚ. 31. 191. Μι. π. Εά. 
(ε) ΑΟΡΙ.. 19.298. 69. ᾖ(8) ζήσηται. 

54. 918 (ειπα 9.) ζήση, ΒΟ08 (8:.β.) 
1. 19.69. 194. γιὶς. Τέ, οχο. «οἳ. 
(6) ὑπἍγεν. Ὦ. 134. επηῖ, (1)ΞΑΒ 
ΟΙ. 1. 99. 109. Β4ΤΡεΓ, 9. Ἐν, 89. 
Ὑγπ]φ. νεο. νῖπά. «οἱϱ. «εοτς. (1) 
σα. 1.1]. 11. 98. 68. 118. 191. 149. 

Ἱπ πι. 990. Ἐά. Ἀντ. αίτ. γὴς. Πέ. | 

Ἑαυτῆς ] αὐτῆς. ΑΕΙ.ΜΕ. 10. 198. 928. 

99. 69. 109. 194. 151. 918 (ουσια νίη- 
'άοῦ. οεεἰοτῖς οχςο. 108. 990.) 999, 
9930. Εν. 9. 18. αἱ. 99. Μι. ΒΗΥ. 19. 

αἱ. 19. Ἐά. ΤΠεΟΡΗΥΙ. παρ αὐσὴν. Β. 
παρ αὐτῃ. Μί, Ἱ, Ἡ. (1) -- τὰ. 8. 

Ἐν. 98. ()Ξ1. Λπς, Μέ. χ. Ῥοςέ 
αὐτοῦ ροπίί Ὦ. οπηΠέ. νεχγο. εἰς τὸν 
ἔχλον. 18.98. 69. 194. (αι) -- ἐν 
ἑαυσῇ. ὮΕ.. 1. 11. 98. Τ9. 108. 149. 

1η πι. 18. η πι. 299, Ἐν. 9. 18. 19, 
α]. 19. Μί. α. ἆ, Ε. α. Τ. Σ. ἵπ ΠΊαΤςΡ. 

10. «απί. νους, νἰπᾶ, εοτῦ. εο]ῦ. 
(α)--995. Μέ, 10, Ἐά. νετς. ΥεΓοῃ. 
νἰπά. «οτΏ. «οἱΜ, (ο) σλήγ». 19. 
(9) ται. 86. ΜΙ, ο. ο, 10. Ἐὰ, Ἰασα, 

990. ἰάῤη. Μί,ςο, (4) -ἵ- αὐτῆς. 91. 
88. Ἐὰ, 8ΥΓ. γετο.  (5)ΞΡΏ. 996” 
οαηί. νετοη, γἱπά. εοἱῦ. «οτΏ. ||Ξ-έν. 
Μι.Υ. (6) σῷ ὄχλῳ. Ἐν. 99. πρὸς 

σὸν ὄχλον. 8ΥΓ. ίγ, Ῥεήεε. Ὑμ]σ.νετο, 
Ὀπϊχ. νίπἀ. «ο]ῦ, σδίπη, 1, 2. || ἀένἒί αἆ 
{γύαπι, νοτοη. «οἱ.  {() Υ., 989- 
51, ομηι αιίεπι εἶγοιπιδρεκίδδεί, οπαϊς»ῖβ 

οεείοεῖς, «οἱ ῦ. (4)ΞΜι,4. (κ) σι- 
ποηκυῖαν, 1. Εὰ 
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να: Ν 8 ρω Ν 2 ς // 5 Γη 

9Φσωσαν.  Ἡ δὲ γυνή, Φοδηθεῖσα Υλαι τρεµιουσω» εἰδυία 
ας / μι ών ᾿ /  αω ᾿ 

ο γέγονεν "επ αυτη, Ίλόε καὶ προσεπεσεν αὐτω, καὶ 
-- . ο Ν // Ν . » 

94 εὐπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ὃ ἀλήθειαν. Ο δὲ “είπεν αυτη" 
υπ ΄/ ς / / η ν ϱ/ 1 κ» 

»ύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκε σε' ὕπαγε "εἰς εἰρή- 
/“ ΝΑ ε Ν Ν ” / “/ 2/ 

96 νην. ] ἐκαὶ ἴσθι ὑγιῆς ἀπο τῆς µάστιγὸς σου. ' Εσι 
Ἅ ” Γη ”/ 9 Ν ω ε) ΄ 

αύτου [λαλοῦντος, έρχονται 6 απο του αρχισυνογω- 
/ . “/ ς / 3 7 ΄ 21 / 

3ου» λεφοντές᾽ οτι Φυγάτηρ σου ἀπεθανε' σί ἐτι σκύλ- 
λ / Ν ως 2 Λ/ 1/1 .. 

36λεις τὸν διδάσκαλον; Ο. δὲ ίησους ἃ --- εὐθέως, Ἰ ἀπού- 
“7 Ν / ’ /“”/ / ”. 0 / 

σας ὅτον λόγον λαλουμενον λέγει τω αρχισυναγωγφ' 
λ ” / / Δ . α η / ε’ ἃο 

ο γιὰ μή Φοδοῦ, «9ονον πίστευε. Και ουν ἀφηκεν οὐδενα αντω 
] ” /”/” ι) ΔΝ / δν Αό ὃν κ «3 / 

συνακολουθῆσαιν, εἰ μῆ πετρον καὶ ἰᾷκωθον καὶ ἰωάν- 
| λ λ / // 
98 νην τὸν ἀδελφον "ου ἱακώξου. Καὶ πο. ἔργεται εἰς 

Δ πρ’ ο κα / Δ » ϱ / /”/ 
σον οιχον του αθχισννογὦγου, και 9)εωρεῖ 9)ὀρυβον 

90 5 4 νὼ” Κλαίοτας καὶ Ἱἀλαλάζοντας πολλά. Καὶ 
λ / κ.κ, εν η η π 

εἰσελθων λέφει αὐτοῖς' σί «ορυθεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ 

πι -- 
τὸ Ο αὐτοῦ. 

(9) Ξ59. Εν. 8]. αοττα. 1. (ᾳ)--δὺ 
ὃ (5. δι) φεποιήκει λάέρα. Ὦ. 50. 194. 
ΆἉτπη, φιοᾷ (οὐ Ἰου φιοᾷ, νετο.) Γεοε- 

γαΐ οοοµέο, οἈπί. νεῖς. «ος. νὶπά. 

(α) τσ’ Β0ΡΙ..9. 9. 109. 8ΥΓ. Οορί, 
νους, [ἐν αὐτῆ, Ε'. ἐπ᾽ αὐτὴν. 19. 00. 69. 

194. 195. Μι. ο. αὐτὴ. Ὦ. ἔρρα, εαΠί. 
οοτΏ. νὶπά. (050) αἰτίαν. 1. 69. αἰσίαν 
αυτης. 19. 298. Ατπι. ἄλχὴέ φιῖά [αείιωνι 

εοί, «91. [| -Ἱ- (νο! ροςί αἰτίαν νο] ρο5 
αὐπῷ) ἔμπροσθεν πάντων. 19. 98. 69. 

194. (ς) -ἰ- πσινε. ΟΒ. 1. 15. 09. 
118. 194. 9956. Ἐν. 20, 44. Μι. ΒΗ, 
ο. 6. Αγπιι 8ΥΤ. Ρ. ουπι αθί, (5εἆ ποη 

ἵπ οοᾱ. ρατῖ) Τε. (4) -- 9άρσει. 
ο. 61. 68. Ἐν. 44. Μι. ΒΗ.ο. (ε) ἓν 
εἰρήνῃ, 19. το. Ὑμν]ς. Οοἆά. Τίαϊα., 

(ΘΞΜί.οε. (Ρ)-Γοἱ. 999. ᾖ(1)Ξ5 

ΡΡΙ.. 1.28. 40, 990. 8ΥΤ. Αγγ. Ῥετ5ς. 
Οορί. δίὰ. Άνπι, γυ]ς. Τί. εχο, νγετς, 
Ῥο5ί ἀκούσας ρορῖί 195 Ἅᾖ(1) σαα- 
κεύσα». Β].. (1) τοῦτον τὸν λόγον, ὮὉ. 

η 
Ον) ἔρχονται. 

οΗ{. ||/Ξςνεγοῃ. || λαλούμενον ] Ξ ΒΥΓ. 

Αγ. Τί. οχο. δοἵπι. 1. 9. πβΓί, λεγό- 
ϱενο. Μί. ν. (1) ἀκολουθησαι. ΑΕ. 

11. 12.239. 3]. 3. Μί. τ. παρακολουθη- 

σοι. Ὦ. 1.194. αρ. ΒΙΤΟΠ. (πι) αὐσου. 

Ρα. 1. 96, 61]. 106. Μί. ο. 8Υ0, ρ. 
(εεά αάάῑέ οἵπι αδέ. τοῦ ἰακώξου) οβηέ. 

νοτο. (1) ΔΡΟΡΕ. 64. 118. Ἐν, 
11. Μι. ο. Ἐά. 8ΥΓ. ῬεΓε. Ρ. Οο0Ρί. 

γυ]ς. επΠ{. νοτοἩ. νἶπά. εΓπῃ. 1. 9, 
πΙςΕΙ. (ο) 9ορυθοῦνσας. Ἀντ. αἱγ, [ 
ἕ- πολὺ. ΑΓΠΙ. -- καὶ ὄχλον, 990. 

(ϱ) - ΑΡΟΙΙΜ. 1. 19. 98. 86. 40, 
61. 69. το. 100. 194. αρ. Βϊτει. 999. 
Ἐν. 96. αΙ. Ἱ. Μέ. ο. Ρἱ9. ἆ. ο. Ε. ϱ.Σ. 
Ἐά4. 85. πίγ. Ῥεΐςς. ΑΓπι αοίΠ. 8]αν. 

ὅ. Ὑμ]ς. σοῦπι. 1, 9. πιαΓί. || 9όρυβον 
Ἀλαιόντων καὶ ἀἄλαλαζύντων, Ὦ. στ. 

νετο, ἔγδαπι Πεπίεπι εἰ [απιεπίαπέοπιν 

σαπέ. νετοῃ, εογῦ, νὶπά, ὑτὶπ. οοἳ. 
(4) ὀλολύζοντας πολλοὺς. Μι. ο. |-- 

πολλὰ, ΑΥΓ. ΥΘΓΟΠ. 
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/ . ’ ’ “4: ΔΝ κ. ό, 

παιδίον οὐκ ὠπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ Ζωαπτεγελων 40 
3 -- 

ουυτου. Γοο ὁ δὲ’ ἐκβαλὼν ὀπώτα,' παραλαμδάνει τὸν 
/ - Ν λ / ΔΝ λς ᾿ ι) 

πωτερο σου παιδίου οι στήν «ητερα οι τους ϱετ αυ- 

” ο ό9 ; 6 .” λ ; - Ἀ 
που ἵ, καὶ ανα μόὰ οπου ἦν το παιδίον ” τἩ Και 41 

άν της Χειρὸς σου ῦ παιδίου, λέγει αύχην κσαλιθὼ, 

4 πουμε" 20 ἐστι μεθερμιηνευόµενον' σὸ ποράσιον, σοὶ 

/ απ. Ν η θέ κ Δ / Ἡ 

λενώ, μέν. Και ευύεως ἀνεστη το κορᾶσιον, καὶ ῤα 49 
νι 

σοτει. ἦν 
/ 

γὰρ 
/ “ 

σεί μΕγαλ1. 

ἐτῶν δωδεκω. καὶ ἐξέσσησαν ο εχσσά.- 
Ν : ” 

Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ, ὧα μη- 49 

δεὶς εφνῶ τοῦτο" κωὠὶ εἰπε δοθῆναι αὐτῆ Φφαγεῖν. ς ΄ γνό Ζ ἤ η Φαγευ. 

Καὶ ἐξηλύεν ἐκεῖθεν, ἆ καὶ [ήλβεν”' εἰς σὴν πατρίδα 13 
ε ” εμαμ, ” 2 ” ς απ ” ως Ν 

αυτου’ καὶ ἀκολουθουσιν αυτω οἱ μιαθηται αὐτοῦ. ] Καιο 
ο / / ο, μ 2 - ” 
ἔφγενομένου σωβθάτου, ἤρξατο [3 ἐν τῇ συναγωγῇ δι- 

/ /”/ μα - ΔΝ 

δάσκεω"' καὶ Ιπολλοὶ 
15 / / 

ακουοντες 
/ 

ἐξεπλήσσοντο], λέ- 
/ / . Ν - ΄ - 

γοντες" πὀθεν τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα 

Ὃ 6. 
Οἱ) αὐσὸς δὲ, απανγστος. . Τ ἀνακείμενον. 

α 7 

γείραι.- 

(ϐ ΒΟΡΙ.. 358. Μί. ο. ἔρεευεγο, Υ υἱς. 
Τι. ὁ δὲ ἠησοῦς. Μ. 118. 194.αΡ. ΒΙτε]. 
Μί.αε, {5 ΔΟΚΙ.. 918. (ουπι νῖη- 
ἀοῦ. οπιπίρας.) αγία. Μί. Υ. αἱ. 

ΙΤ. Εά. σοὺς ὄχλου: Ὁ. 
Ὦ. || σοὺς ἑαυτοῦ. 1324. τοὺς μαθητὰς αἎ- 
ποῦ. 1160. (4) ΞΡΒΡΙ.. 109. 0ορί. 

Άτ. Ρ. ο8Π{. νεΓΟΠ. γετο. νὶπά. εοτΏ. 
κείμενον. 3]. 98. 191. Μι. 10. κατακεί- 

µενον. 1. 38. 69. αρ. ΜΙΙ. οἱ Ίείςέ. 
118. α]. 5. ΤΠεορΙιγ]. Σατακεκλίμενον. 

69. αρ. είδε. κατακλίµεον. 5ὶς 18. 

χωταθεθλημίνον. ΌΊ. ἡ{(Χ) ταθιτὰ. 8. 

σασηέὰ. 1091. 995. Ἑν. 2Η Μι. αἲ 
ο. 6. ΑδίΙ1. νετο,. ΥεΓοπ. νἰπἀ. σαί, 

Μπι. οοἱρ. οοΓῦ. ΕΠΊΠΙΕΥ, ῥαεθ) 3α- 

θιτὰ. Ὁ. οαπ{. (Υ) κοὺμ. Β0ΟΙ.. 
1. α]. 4. Μι, α. α]. ὅ. Βαν. ὅ. 6. 

π. Βη]άας. ΤΠπεοραν]. Ἠυίπνπι. | -- 
νετο. 56ΓηΝ, 2. (2) Α0Ό 6 ἐστι πἀ 

ΑγΕΙΡΕΞΞ ΒΥΤ. (α) ΡΒΡΟΗΠΝΙΣ. ΛΙ, 

(ε) -ἰ- ὄντας. 

Μι. Υ. 41.6. Ἐὰ. (9) δ. Ὀ. γυς. 
τί. | -- ὡς 5. ὡσε. Ο. 1. 194. αἱ. 9. 
Μί. 6, Αγῃι. (6) ἰ- πάντε. Ὦ. 
εαπί. νἰπὰ. Ὀεϊχ. σαΐ. εοἱῦ. δεγπι. 9. 
-- οἱ γονεῖς αὐτῆς. 16. αἱ. 5. ΜΙ. «. α. 
Μαι. -ἵ- εὐθὺς. ΒΙ.. Οορί. (4) ἑκστά- 
σι μεγάλην. Μι. ΙΤ. Γά. (6) γνοῖ. 
ΑΒΡΙ,. μἱ πονιἰπὲ ἀϊοεγεπί, οΏπί. οοΙ1». 
σοϱὺ, (6) Ξ 19. 191. Μί. 6. κα- 
πηλόεν Ὦ. αλέ, Ὑ αἱς. Τί. εχοε. νετο. 

Μπι. καὶ ἔρχεται. ΒΟΙ,. Ἀγν. Ρ. ἵη πε, 

(5) ἡμέρᾳ σαθθάτων. Ὦ. σαπί. νὶπά. 
οοἵΏ. δαδὐδαίος νετοἩπ. δαὐδαιἰς. «οἱ ϱ. 

(11) διδάσκειν ἓν σῇ συναγωγῇ. ΟΡ1,. 85. 
Άγπι, οαπί. Ὀσὶα. «οτῦ. (1) -{- οἳ. 
ΒΙ.. 19.69. Ἅ() ἆ ἀκούσανσεν. ΡΕΙ.. 

19. 30. 40. 69. 194. Ἐν. 9. α]. 6. Μι. 

α. ς, ᾱ. ο. 10. νετο. || Ξ- γετοη. εοἱῦ. 
(1) ἠ- ἐπὶ 9. ἓν σῇ 2 δαχῇ αὐτοῦ. Ὁ. 

(8ι. 8) 16. 106. 115, 118. αἰ. 3. Με 
ᾳ. 575. Ρ. ΑΡΠΙ, γω]ς, ἤι 
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αὐτῷ,  Ἡ καὶ πη δυνάμεις σοιωῦται Ὁ διὼ των Ὁ χειρων΄ 
3 θὰ / /““ 

8 αυτου Ἱ γίνονται 
3 ο.) αλ. κά ο / 

Ουχ οὐτὸς εστη "ο ο εῤκὰ 0 υιὸς 

ραρία, Σἀδολφὸς δὲ’ Ἰακώδου, καὶ Ὁ ωσῆς καὶ ἰούδων 

καὶ σόμωνος ;. καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πθὸς 

-4 ἡμᾶς: καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Έλεγε δὲ αὐτοῖς 
ες 5» ιο κ / “”“ 

ο εἼσους' οτι 
ὄ .. ” Χ ρω 

πατρίδι αυτου, και εν τοις 

5 1”/ / 3/ ) ΑΣ] ” 

ου. εστι προφητης οτίμος» εἰ ϱΊ εν τη 
Ζ / ”/ Δ κ λ. υν] 

συγγενέσε ὃν καὶ εν τῇ 
κ 4 « ” Ν . 2 / // 2 ” . / ’ 

δ. ο/μίᾳ αυτου. Και . ου ἠδύνατο εχεί οὐδεριίαν δύναμιν 

.” . Ν α .) τν ου ο 2 ΔΝ Ν ο 

ποιησαι εἰ ϱῆ ᾿ολέγοις αρρώστοις ἐπιθεις τὼς χείρας, 

6 ἐβεράπευσε Ἱ. Καὶ : ἐθαύμωζε. διὼ τὴν ἵ ἀπιστίαν αὐ- 
” Ν ” ΔΝ / { /” / 

των. παν περιηγε τας ὅκωμας κυκλῳ, διδάσκων. ] 

-- 

π τν /“/ 

σους ἀποστέλλειν 

4. ΔΝ / Ἆ 

Τὰ, και [προσκαλεῖται ποὺς δώδεκα» λα 

Ι δύο δύο". 
Ἠ ἠρξατο οαὐ- 

λ δὸ , » 29 / 

πα εοιοου αυτοίς εσουσιαν 

-” . λ 

6 τῶν πνευμάτων τῶν ἀκοθάρτων,] Καὶ παρήγγειλε αὐ- 

πι ᾖ ὅτι. 

()ΞΑΡΒΕΕαΗΙΙΜ5. 1. 10. 19. 94. 
95, 33. 69. 108 εἰ 190. αρ. Βϊτοι. 
121. 191. 101. 909. 918. αρ. ΒΙνεΙ, 
(αρ. ΑΙ. εἴ]επέ νὶπάοῦ. οπΠς5.) Ἑν. 
91. 260. αἱ. 99. Μι. Ῥ. ο. Ὀἱε.ς. Γ. 1. κε. 

"1 στ. ρ.Ζ3 ΙΤ. Εά. 9ίαν. ερ. . 
ος. Έ ΙεορΙγ]. Ἐσίηγπι, | ἵνα. 

κ. 11, 100. 194. 9320. αρ. .. 
935. Ἑν. 18. 19. αἱ]. 11. Μι. ᾳ.χ.ζε κ 

10. Οορι. Ἀγτ, Ρ. εση{. γετοη. ο05Ώ. 
νίαά, (η) --- αἱ. Β. 86.  ἍὮᾖ{(ο) -- αἱ, 
τα. ος ρα (ή λον.) 
εοἰδ.  {(ᾳ) γίνωνται. ϱῦ. 114. αἰ. 5. 

Μι.ο. α.τ.κ, 10. φιέµεναι. Β,. 98. 

πρ. ΜΙ. Ὦν. 8Ι. Ἅᾖ{(τ) ὃ τοῦ ς«έκσονος 

υἱὸς καὶ, 39. 69. Ἐν. δΙ. Μι. ο. ὃ σέ- 
πσονος υἱὸς καὶ. 10. Απγ. ΔΙΠ. Απ 

Ἁ]αν. 6. 9. γΥυρ. 119. νετοῃ. νετς. 
νἰπἀ, εοἱὺ, Μτα. ρα. 1οἱ. ΟΤἱΡ. ΟΠΣΥ- 
«οἱ. «Γοδερ] [αδτὶ Πιο, οἴ. σποτ. 1. 
Ὁ. ὁ ποῦ φέκτονοςς ὁ υἱὸς καὶ. 19. || ὁ σέ- 
νσων.Ἱ-- 819, ΠἱεγΟς. σέκτονος. 39849 

(8) -- της. ΒΟΙ,. 19. 194. Ἐν. 9560. 

Μι. ἓ, ἍἘ{ἲ) καὶ (ὁ) ἀδελφὸς. Β601:, 
Ἐν, 91. 9ὺτ, Οορί, σαΏί. | --δὲν Άγπι, 

194. 0οὰά. ορ. 
γυῖσ. Τ. (α) ἑώσητος, Ρ1.. 19. 69. 

Έταξιῃ. εἰ ος]. 

ΟοΡί. δαχ. «Ἀπί. νοχο. ἰωσὴφ. 1981. 
Ατιμ. Ψιυϊς. νετοη. Ὀσὶα. Μπι. σα. 

6οετηι, 1. 9. |. Ξ νὶπἁ. οὐ Β. «ο]0., 
(ας) Ξ68, 19. 91. 69. 194. 218 (οί 

αἱ. 10.) 930. Μέ.τ. Ἀγσ. Αται. (Υ)-- 

ἰδίω. ΛΕΒ. (1) συγγενεῦσυν. ΒΡΕ ΧΤ 

ται. 1.59. 61. 194.205. Μι. Υ. ἀ. | 

Ξ- οο|0. (3) -|-αύὐτουῦ. ΒΟΚ1.. 9ἱ8 

(επι αἲ. 9.) 235. αἱ]. 6. Μι. ο. Ρἱ5. 
Οσοι. γυῖς. οαΠέ. τετοῃ. νἰπά. Ὀσῖκ. 

(0) πο[ωδ, νογο. ν]πά. Βεΐκ. σοὔπα. 3. 
| «ΞοοΙῦ. 60). (6) πολλοῖς. Οορί. 
| ὀλίγους ἀρῤῥώστους, 390. Ἰσπι θἱ. 

(4) -ἰ- αὐτοὺς. 194. Ἐν. δἱ. Πεν. 

(6) ἐθαύμαζον 98. Μί. 10.  εοεῦ, 

(Ε) αίστι. Ὦ. σι. (6) κύκλῳ κώµαν. 

1.19. 69. τ6. 124. 990. Μι. ᾳ. κώμας. 
Φγτ. Αιπι. νεχο. ζει, Ὁ. κώµας πάν- 

σοθεν. Μι. 6. 

Ῥ. Τι. (οχο. 0Εἱχ. ρεται, 1. ὁ, πιαγί,) 

αιάοπί, (1) ἀνὰ δύο, . Ἅᾖ{(κ)-- 
κατὰ. Ἐν. 44. Μι. ο. -- ε[ίσετε 8. Τι- 

βαγέ, εοἱβ, εοτὺ. δεῖπι. 2. Οππάεπί, 

(1) ἀπίστειλιν αὐτοὺς, 



1Τ4 ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σΑβΕΡ, γι, 

τοῖς, ἔνοι μήδὲν αἰρώσιν 1είς ὁδὸν» εἰ μὴ ῥάβδον μόνον" μῆ 

πήραν, μὴ ὤρτον, μὴ εἰς Ἡ σὴν ζωνην" χωλκόν. ᾿Αλλ 

ὑποδεδεμιένους σανδάλια" καὶ μι Π ἰνδύσησθε"" δύο χιτῶνας. 
. / ” [6 9 Ἡ, / . Τα “/“ 

Καὶ ἔλεγεν οὐτοῖς ὅπου ἐὼν εἰσελβητε 3 εἰς οὐπίαν, 10 
3 ” / 6/ Ἀ }ο/ ϱ ο] 

επεῖ µένετε ἕως ἂν εξελθητε εκεῖθεν. Καὶ Ρ ὅσοι ἂν μὴ 1] 
/ ών λα » ω ει ιό ω ο ες . : ’ 4 

δέξωνται νμῶς μηδὲ Ἱαπουσωσιω υμών, Επποβευθµιενού 
9 η 3 ,” κ ον - 1/ 5 Χ « /  - ” 

εκεῖθεν. εμτίναζωατε τον χουν σον Όποχοτω των ποδών 

ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖςἳ Τ. Καὶ ἐξελθόντες πεκήρυσ- 19 
“6 Ν / ο  ὁδο/ 

σον, ἵνα µετανοήσωσι Καὶ δαιμόνια πολλὰ εξεδαλλον, 18 
ιά χ 

καὶ Ίλείφον ἐλαίω πολλους ἀβρώστους, καὶ ἐθεράπευον. ] 

Καὶ [ἤκουσεν 3 ὁ βασιλεὺς ἠρώδης 7, (Φανερὸν γὰρ 14 
3 / λα ὔ 3 ή ΝΔ φ3ἡ ιό “ νι .ά 

ΕΥΕΝΕΤΟ Το ο)ορο αυτου») Λαί ελεγεν οτί (ωαννήῆς ο 

βαπτίζων΄ Ὁ ἔν νεπρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἕνερ- 

η εγδύσασύαι. 
ε ο . ΔΝ / ϱ | πο 3 | / 

"αμήν λεγω υµς ανεκτὸ- 

σερον ἔσται σοδόμιοις ᾖ γομόβροις ἐν ἡμέρα κρίσεως» ἢ 
-” / 2 ’ 

τή πολει εκεινη. 

(1) ἐν σῇ ὁδῷ. Ἐ.. Ὑυἱς. Ἡτ. (εχο. ἑαπί. 

οοτΏ. νίπᾶ. {οἱ.) ἀαάάεπί. |΄Ξ-γετο. 

(πι) σὰς ζώνας. Ἐν. 5]. Με. ἑ. Οορί. 
ψετοῃ. «οτΏ. οοἳϱ. ἀππάσπί. (π)Α 
ΟΡΕΕ. ΑΠ πι]. Μι. Υ. οἱ. 19. 
Εά. (ε(ῖαπι Ρίερ]ι. 9.) Οορί. Ανπι. 
(οί]. ἔνδύσασθαι. 8. ΑΠ. Ἐά. (οίῖαπι 

Ε]εον.) Βίαν. (αμάσηέ, ἐνδύσασθε. Ὦ3 

ΑΗΙ, ἐνδέδύσθαι. Ἱν. Ἑν. 9. 96. ΑΠΙ. πέ 

ἠπάκπετεπίαν, ὓ αἱς. Ἡί. εχο. σαΠί. νετο. 

(ο) -- Ὦ. εαπέ. νοτο. νὶπᾶ. «οτΏ. 
(ρ) ὃς ἂν τόπος μὴ δίξηται. Β1,. 19.28. 

609. 124. 8ντ, ρ. ἵη πι. ὃς ἂν μὴ δέξησαι, 
1.118 | ἂν] ἐὰν. ΑΟΡ. ΑΙ. Μί.ς, 
αἱ. 10. Ἐά. Τιιδορ]ιν]. | δέξωνται] δὲ- 

ἔονσαι. 191. 935. Ἐὰά. Ἅᾖ{(α) ἀκούση ς, 
ἀκούσει. 1. 18. 98. 69. (τε) χνον. Εὰ. 
πονιορπὸν. 1. 118. (9)ΞὈ. Απ. δίῑι, 

γμ]ρ. Ἡ. οχο. σοἳ. | -- σὸν. 86. Μι. γ. 
(ὁ -- ΒΟ0 (8ι, ϱ.) 1.. 1τ. 98. Ας, τ. 
Ῥεηε, ν. Οσρί. Αιεπι, Ὑιμ]ς, Τί. (εχο. 
πογς. Ὀεῖχ. ποίπη. 9.) Ψἱοίογ Ιαέέπας 

(ἑαρίᾳ ΥΝεἰδί.) οἱ 2αελμτῖας Ογγευ- 

Ροί. Ία.ο Μα((]νοὶ εδεαε ποίαπί οκ 

Απαιπηοηϊϊ πποποίςξβε. Νες αίπσυπέ 
οε]ο]ία ἵπ Μί, «ο4. α. ἀᾱ. ε. 10. 
| ἐν ἡμέρῳ κρίσεως] -- 181. ἓν ἐκείνῃ σῃ 
ἡμέρῳ. Ἑν. 44. (α). ἐκήρυξαν. Ὦ 

οΡΙ,. 971. Ἀντ. ῥρ. ἵη πι, ργσασαίε, 
εοῖῦ. (κ) ἠρώδης ὁ βασιλεὺε. ὮΓΕ. 
290, Μέ. ΙΤ. ΕναπρεΗρίατία. Τέ 
(οχο. «οἱΡ. σαΐ. Μπα. σογ, 9.) (οἱ. 
Ρα. (γ) -Ε σὴν ἀκοὴν Ισοῦ. ΚΜ. 
19. 69. 106. 108. 1943 1981. 218 
(ου 9]. 4.) 999. ἵππι. αἰ.Τ. ΜΗ. 13 

ο. Ρ.τ. ΙΤ. Ἐναπρεμρίατία. Οοἆά. 
ποπηυΗῖ ἵπ αι. ἵπ Ιπάῖςε ]εοίϊοπῖς. 
8Ιαν. δ. 6. πέ νἰάσίαν. || -ᾱ- περὶ ἰησοῦ, 
ΥΓ, (2) ἔλεγον. Ἑ. 6. ἐλέγοσαν. Ὦ. 
οπΠί, Ν6ΓΟΠ. γθτς, πατῖ, «00. Αι. 
Ῥεάα. (α) βάπτιστὴε. 8. 13.38. 69. 
α]. 6. Εὰ. Υυἱς. ἒτ. Ὀέυπααφας ]αηςῖέ 
Μί.ω. |Ξεοιῦρ,σοιπι. ο. (0) ἐγή- 
γέρται ἔκ νεκρῶν. Β],, 38. ἓκ νερῶν 

ἀνέσση. ΑΚ. 513 49:65. 68.19. 114. 
390. 939. Μι, 10. ΤμεορΙγ. 
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” εν] στ 

15 γοῦσιν αἱ δυνάµυεις ἐν αὐτῷ. ᾿Αλλοὶ 3-- δ” ελεγον' οτι 
2/ 3 / 

ἡλίας ἐστίν. ἄλλοι 1δὲ᾽ «ἔλεγον" ὅτι προφήτης δεστὶν 
. π᾿ .” ” / / Δ ες δρ ’ ”” 

163 ἢ] ὡς εἰς τῶν προφητών. ᾿Ακούσας δε Κο ἠρώδης, 
Ι 

6ΑΡ. γε 

ή ο- ὁ η 5 Ν 9 / η. μῇηα 0 

ειπεν "--οτι ον εγω ἀπεχεφαλισα Ὁ' Ξξ ἰωᾶννην, 

17 "οοοῦτος Γ΄. ἠγέρθη ο ἐκ νεκρῶν. Αὐτὸς γὰρ ὁ' ἥρω- 

δης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν ἰωάννην, Ἱ λοὶ ἔδησεν αὐ- 

σὸν ἐν" Τ φυλακῇ, διὰ ἠρωδιάδα., τὴν γυναῖκα Φιλίππου 

19 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὁτι αὐτὴν ἐγάμησεν. ἼἜλεγε γὰρ 
Ελα - ο δη: ότι να ΄/ε ” 2} ᾿ 

ο (ωαννῆς τω Ίρωοη' "οτι ους εζεστί σοι εγεων την 
” ως ε] » ε - Χς ς . ι) - 

19 γυναῖκα του ἀδελφου σου. Ἡ ὃὃὲξ ἠρωδιὼς π ενετχεν” 
αν ἂμ Ν κᾖῄ /” ην 2 . λ . Ἴδύ 

αὐτῷ», κο "ἠθελεν  αὐτον ἀποκτεναι, καὶ ουν ἠδύνατου 

90 Ο γὰρ ἠρώδης ἐφοξεῖτο τὸν ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 
/ ’ νά ἓρ 

δίκαιον καὶ ὤγιον"' 
λ ή ν Χ Ν Ε] . ΄ 

οι συνετήθει ουστονν αι αχου- 

λ Ὦ Τ ]. 

(α)-ΑΟΡΕΙ,5.Ι. 19. 28. 96. 09. 13. 

8933 106. 194 ει 12ὔ.αρ. ΒίτεΙ. 999. 

935. απ]. 13. εἰ Βατύεγ. 6. Μέ. α. ἀ.ς. 
Ζ. Βγτ. Ρ. ΟοΡρί. Εοίμ. δαν. ὄἈΣγυ]ς. 

τί. ΤπεορΙγΙ. (4). Ξ- 88. 96. 121. 

930. Ἑν. 9. 8. 8δ. Μι. Υ Χα.ο. ᾱ. αἱ. 

4. (δα. Ι. 98. 3ΥΓ. νεΓοπ. ΥεΤο. 
«οτ0, οἱ ϱ. (8) ξ- προφήτης ἐσσὶν Ἰ 
ὡς, ὮὉ. οαη{. νετοῦ. «οτΏ. νἰπά. «οἱ. 

{. ὁ φροφήσης. Οοἀἆ. αρ. Βιίλγπι, 
(8)Ξ ΒΙ.. ]. υεπέ, εοτΏ. οοἱῦ. (1) -- 

ΑΡΒΟΡΝΗΚΙΜΒ. Εν. 1. 9. αἱ. 856. 
Μι. ΒΗΥ. 19. αἱ. 90. Τὰ. 8ντ. Αυγ. 
Ῥετβ. Οορι. ΑΠ, ἄοίπ. β]αν. πιςς, 
γυῖς., Ὀτίχ. σετπ. 1. Οτἰς, Υἱοι. 
ΤΠεορΗγΙ. Ἅ(1)Ξγετς. | προφητών] 
-- σῶν ἀρχαίων. 618 Ν Οορί. (0 -- 

ο. 12. αἲ. 4. | -- ο. Ὁ. 19. 191. 181. 
219. 29543 Ἐν. 44. ρ]ηγεςνο, Μι. 
ΡΗΥ. αἱ. 14. Εὰ. ()ΞΒΡΙ.. 1. 
98, 99. 61. 194. αρ. Βϊτομ. Ἐὰ, Ἀνν. 
γαρ. τε. (αι) -- Ὦ. Οορί. οππέ, 
(π) Ξ:ἰσσὶν αὐτὸς. ΒΏΙ.. 69. 109. Υυῖς. 
οαηί. «οἳϱ. οοτὮ. σετ. 1. 9. Μπι, 
Οεἱς. | Ξοὗτόε ἔστω. 99. 8ΥΤ. 5ΥΓ. Ρ. 
19, Ῥεσς. ν. Ατε, Αν, Ὀσίχ. Ἠτοτ, 
ἱΞς αὐτὸς. 19. |ἱ αὐτός ἔστι, αὐτὸς γὰρ. 

3 ι) ν σ 

Ὦ ϱ)2 αὐσός Τ εσσιν, αὐτὸς. .. ση. 

Μί. Β. |) Ἰωάννην, οὗτός ἐσφιν' αὐτὸς] 

οὗτός ἔσσιν Ἰωάννης, αὐτὸς. 1. νους. νῖμά. 

Τίεπι γετοηῦ. (6)ΞΒΙ. 109. 6ορε. 
ΒΥγ.. ἸΠεγοδ. Απίε ἠγέρη ροπιπί Ὦ. 
19. 69. 194. γυὶς. εαπί. γετς, ν]πἀ. 
δετηι. 1.» 2. Μπα, || ἐν] ἀπὸ τῶν. Ο. 

ὃτ. τἹ. 116. Μι. α. ᾱ. 10. Ο5ἱ6. 

(Ρ) ὁ γὰρ. Ἱ,. Οορί. (ᾳ) ἓν φυλακᾷ, 

καὶ ἔδησεν αὐτὸν, Α.. καὶ ἔδαλεν αὐσὸν εἰς 

σὴν φυλακὴν. 38. 69. 8ΥΥ. Ῥετε, Ρ. καὶ 

ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔεαλεν εἰς φυλακὴν. Τ). 
194. Αγ. οςΠί. Υ6ΓΟΠ. νετο, Ὀτίχ. 

εοτῦ. νἰπά. [| ἔδησεν] Έἔθηκεν. Μι. 9. 
ἔδησεν καὶ ἔθεσο. Μί.χ. (89ΞΑΒΟ 

Έα». ΑΠ. Μιί. ΗΥ. 19. α1. 18. Γ4., 

(050.98. 181. 90ὔ. Ῥατύεν, ]. Με. 
Β.ο. 19. Εὰ, Ῥετςε. 1. γυῖς. Τε, 
εχο. ΥΘΓΟΠ. Υετο. {(4)588. | σε. Ὁ. 

5γ.νοτο. (1) συνεχεν. Ἐν. 44. ἐμαί- 

νετο, Μ1. ο. πιπαδαίων, Αντ. (κ) ἐζή- 
σε. Ο3 οπΠί, νετοῃ. Υετς, νἶπά. «οἱ, 
(5) προφήτην. 3ΥΤ. Ρ. ἵη πῃ. (5) κε 

1.119 Ἐν. 99. (α) ἀκούων, ἹΤ. 98. 

116. 190.31 2956. Εν. 24. αἱ. 12. εί 

Ῥατρεγ. 9. Μι. Β. Κ. ρ. 19. αἱ, ὅ. Εὰ, 
πεγοπ. νἰπἀ. Ὀπίχ. 



176 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ «.ΑΡ. ΥΙ, 
” . ν΄ ἩὮ 203 νο λε. ᾿ . 4 , 

σας αὐτου, πόλλα "εποίε, καὶ ἠδέως αὐτοῦ Ίκουε. 

Και γενομένης ἡμέρως εὐκοιίρου. ότε ἠρώδης τοῖς ἆ γενε- 9ἱ 
/ ” ε -” ὃ ο” 2 ’ .” ” 6 ε - Ν 

σιοίς αυτου Οειπνο) εποίεί τοις εγστοασιν αυτου», οί 

τοῖς χιλιάργοις, χαὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας" 

Καὶ εἰσελθούσης σῆς »υγατρὸς 6 αὐτῆς τῆς” ἠρωδιάδος; 99 

χαὶ ὀρχησαμένης, 
Ἡ / ” ” ο ὃ ΔΝ - 

χωι ὀρεσασης τῷ Ἠβωθή και τοις 
΄ ασ’ ε ο -” ον / / 

συνανακεἰΕνΟίζν εέπεν ο ωσίλευς τω λορασίω" αἱπτήσον 
΄ Π 

ας 5» / ΔΝ / 

εν 9 ἐν φέλης, καὶ δωσω σο(. 
τῇ] 

σους τῆς βασιλείας µου. 

Ντ.” ” ᾿ 

Και } ὤμιοσεν Κ αὐ- 99 
ϱ/ Ισ πι / ο” ή κ ηο διὰ 

οσίο εαν πε αιτήησης, δωσω σος εως Ίμ- 

Ἡ ὃς ἐεξελθοῦσα, εἶπε σή 94 
ν επ ο , ο ων” :/ ο λ ιωά ϕ ν., Δ 

κητόί αυτης τι ᾿Οδαισήσομαιν δὲ εἶπε την κεφαλήν 
-” 1 Ν ” / Γι - 

Ἰωάννου τοῦ Ρ βωπτιστου.’ Καὶ εἰσελθουσα Ἱ--- εὐθεως” 25 
κ υπ ”» Ν Ν / 5 Νας μάνας, 

μετὼ σπουδῆς πρὸς τον βασιλέα, " ἠτήσατο, λέγου 
/ /” ο . 3 » Μο ο ΔΝ / ἀ 

σα" ἵ9ελω ίνα μοι δῷς' Χ ἐξ αὐτῆς, ἐπὶ πώακι τὴν 
π υ ” λ / . 

χεφαλὴν ἰωάννου του [βαπτιστου. Καὶ περίλυπος γενό- 26 
Ν Ν ο Ν 

Ψενος ὃ (βασιλευς ὅ, διὰ τους ορχους κοιὶ ἆσους συνανα- 

ο 
Ο2 αἰπήσωμαι. 

(ϱ) -|- ὃ. 69. 194.αΡ. Βϊτελ. φιία 5. 
αιιοᾷ πιπ]έα Γαεεῦαί, νοτΟΠ. 66ΓΠΙ. 2. 

ἐίωπι πιι]/α Γαζσγο, εο)0. (6) ἠπόρει. 

Β1,. Οορι. (ἆ) γενεθλίοις. Ὁ ΣΧ (5ἱ. 
β.) γενεχλίος Ὦ. ()Ξῦ0ῦ. 1. 191. 

Γά. Υ υἱς. Π. εχο. νἶπά, «ο]ῦ. «οΓΏ. 
(θ) πόλιως. 8ΥΤ. ρ.Ίππα. (6) αὐτοῦ. 

ΒΡΙ.. Μη. ο. || Ξ-αὖὐσης. 1. 118. αἱ15. 

Οορί. Απ, άοίΠ. νεγοἩ. ΒΕϊχ. «ο1Ώ, 
(14). ἤσεσεν, ϱἱ Ῥοβίεα: ὁ δὲ βασιλεὺς 

εἶπεν ΒΟ31,. Οορί. οοἱδ.. «ο{0. 
(1) ὡώμολύγησεν. ΕἘ. (6) Ξ1.. ] -- 

πολλὰ. Ὦ. 28. Αγπι 1. εΧχο. Ὀγὶχ. 

«οἱ. πιι]εγῖ 1οςο πιιίίας νετοῃ. 

(1) εἴ σ, ἄν. ὮὈ. στ. ὅ, τι ἄν 8. ἐὰν. ΜΙ, 

4. ο. ὅτι ἐὰν. 194. Μι. 19. (1) Ξ 

1,. 09. 106. ο|. ὅ. Τά. Άντε. ΑΓ. Ρ6Γ8. 

νν. Ψυἱς. νετοπ. εοἳς. δαί. Ὠοδί αἰ- 

πήσης Ῥοπυαπί Λ. ΛΙΗΠ. Ανπιι ἄοιμ. 
(α) ἕως ἡμίσιως. 8. 9θ. ΤΝΕΟΡΊΥΙ. ἕως 

ἡμίσου. Όπις αρ. Ἰγεἰδί. ἕωρ ἥμισυ, 1. 

καὶ φὸ Ἡμισυ. Ὦ). Ιἱοεί 5. εἰίαπιδέ αἰπιί- 

ἀἴωπι, Υ υἱσ. οαπί.. νὶπά., νεγο νεΓοη, 
εο]ῦ. οοτΏ. ϱαΐ. Πἱεεί εί οἱ, δενπι. 1. 

(ο) ΑΒΟΡαΙ,. 194. 295. φιᾷ υἱδ, 

μί ρείαπι, Υετοηῃ. (ϱ) βαπσίζοντος, 

1. 8ΥΓ. Ρ. δίς εἴϊαπα νς. 90. (4)Ξ. 
ΡΙ.. 6ορίέ. Αγπι οπηέ, νετοἈ. γετς. 

νὶπᾶ, εο]ϱ. εὐθὺε, Β0. () Ξυ. 
εαη{. ΥοτοΠ. γοτγο. νὶπά. σο]ῦ. (8) εἷ- 
σεν, 1). 1. 1183 Θνγ. ΑΓπιν ο8Η{. 

νετοµ. γεγο. νἰπἀ. ο. (00. 
60, οαπί..νεΓοη, νετο. νἰπᾷ. οοτὺ. 

(α) δός µοι. Ὦ. Οοἀά. Ἰϊάεπι Ἱία]α". 

(κ) ἔδαυσηςε. Ἐὰ. | - Ὀ. (5ἱ.ρ.) ὔ. 

οοἆ. Εαὐτὶ δίαρ. αρ. Βοησε]. (οί. 
εαΡί. Ὀτὶσ. | Απίο δῷν µοί ρομαηέ 
ΡΟ1.. 91. Υ αἱς. Τέ, εχο. Ὀεῖκ. Ῥοοί 
βασιλέα ροηίέ εοτΏ. | ἐξαίφνης. 6643 
(7) -Ι- ὧς ἤκουσεν. Ὦ, ο. (8ἱ. β.) εοτΘ. 

εοἱῦ, οοΡ. -ἵ- πιο αι, οπηέ. νά. 

(9) -Γ διὰ, Ὁ. Υυ]ς. Τί, οχς, «οἱῦ. 
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97 πειμένους οὖν ἠθελησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. ΆΚαὶ ὃ εὐ- 

θέως'' "ἀποστείλας' 3 ὁ (βασιλεὺς, 5 σπεκουλάσωρω», 

981 ἐπεταζεν' 5 ἔνεχθηνωι, τὴν κεφαλὴν αὐτο. Ὁ δε 

ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν σῇ φυλακή, καὶ ἤνεγκε 
Δ Χα ια κ / λ ἐὸ Ὦ 2 όν 

σην κεφαλην αυτου επι παλι καὶ εὖθωκεν '--αουτην 

οηππος πω - 

Γὰ / κ Ν Ἆ ’ εὸ Ἡ 2 Νο ” Ν 

σῷ κορασίῳ' καὶ τὸ πορᾶσιον εὐωκεν αυτην τῇ µητρὲ 
εξ «ω ΔΝ ΄ Ἱ ἡ ε ” .’ 

99 αὐτῆς. Καὶ ἀπούσαντες οἱ μαθηταὶ αυτου, ἠλθον, 
λάλ ν Ν μ 3 ” νΝ / ον 5 

καὶ Ἴραν τὸ πτῶμω αὐτοῦ, καὶ έθηκαν αὐτὸ ἐν ἕ µνη- 
’ , 

μείῳ. 
Ν.: ’ ους 7 λ Χ ) ρω 4 

30. Καὶ [συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πβος τον {ήσουν καὶ 
9 / Ἱ 5 . ια, | ν ὁ 3 / λ 

απηγγείιλαν αυτω παντα, --χαί οσα εποιήσαν Άαὴ 
.0 » η / Ν πο , αρ ” ς υν ν] 

9] 0σα ἐδίδωξων. ] Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 3. δευτεἈ ο υμεῖς οὐ- 
Ν » σΝ/ 1/ η / / ” 3 / ”/ 

σοὶ κατ ἰδίων εἰς ερηµον τοπον, καὶ Τοὸ ἀναπαύεσθε 
ἁκιι οἳ .’ ν μμ. ν -εε ἔ, 
ολίγον" Ίσαν γαρ οἱ εβχομιενοι καὶ οἱ υπῶγοντες πολλοί 

8 νὰ ” 2 ιό // 

:90 κοὶ οὐδὲ φαγεῖν Ἴσοηυκαίρουν. 
2/ α΄ ” / μ. . δι 

ἵτ 99 ερῆμιον τοπον τῷ πλοίῳ πατ {δί0. 

” // ν) 

Κα)" 5 ἀπήλθον εἰς 
Ν ω λ 

Καὶ εἶδον ἕ αὐτοὺς 

Ῥ ο ὀναπαύσασύε. 

(α) ἀλλ’. Ὀ. (5, β.) Ἁνγτ. Υυΐς. Τι. 
οχο. Υετοη. σαί. (9)Ξγυ]ς. νιπἀ. 
οοτΏ. ο). Φεεπα. 1. εὐθὺς. ΒΟΙ,. εὖ- 
θείας. Ἑν. 92. .(ο)Ξ Μι. Ἱ. ἀπολύ- 

σα]. (4)-Ξ Ὀ. 1.928.118. ΑΙῑις. 

Μιε.κ. Αυγ. γυ]ς. Τί. (6) σπεκου- 

λάτοα. ΑΏΕΕΙΙΒ. 1.108. 191. 151. 
918 (οπια]. δ.) 2956. Ἐν. 1. ΑΠ, µε, 
ἩΥγ. αἲν 4. (8) ἐκέλευσι». 9. Μι, 

10,Εά. Ἅᾖ(Ρ) ἐνέγκαι. Ῥ. (1), 
τὰ, Ἀγτ. Αγπις Β]αν. Τ. νετοη. ςοἱῦ. 

«1 ποορησ]. ()ΞΡ. Μι. ΙΤ. 8υτ. 
«Άτια, οὶσ. εαπ{. νετς. νίπἀ. εο]ῦ. 
κοτῦ. (16) -ἕ- σῷ. ὮὉ. Εά. (είἶαπι 
«Βεερι. 3. εί ὙΓείεί.) () Ξ Ρϱοῦυ 

ΡΕ. 1. 99. 109. 191. 205. Ἐν. 94. 96. 
81.9. Μι. Υ. ο. Ὀϊς. 10. 11. αἱ. 4. 
Θψγ. Ῥετες. Οορί. Ατπι Ἀ]αν. νεηεί. 

γυς, Τί. (1η). -- ὁ ἠησοῦς. Ὦ. 18. 

61. 09. 194. Μί. ο, Αὖπιν Πί. κό, 
γοι. Π. 

«Μι. ν.ἀ4.6. ].ᾳα.χ. 14. Γά. 

ος εὐκαίρουν. 

ςοτΡ, ρα. Μπι,  (Π) -- ὑπάγωμεν. 
ΥΓ, ῬεΓε. Ρ. Υετο. παιἈτί. (ο) ὑπά- 
γωμυ. Ὁ. (5ι.β.) οαηί, «ο]ῦ, «08. 
νὶπά. || Ξξ αὐτοὶ. 1. εἰ αρ. ΜΙ]. 98. 

56. 68. 8υτ, Ῥογες. Οορί. Υ αἱς. Ὀτία. 

νογο. πιατέ. (9) ΑΒΟΜ. 56. 40. 
09. 106. 191. αἱ]. 6. Μι. α. -ᾱ. α. Ἐὰ. 
(α) ΔΕΣ. ΑΠ. Μι. Υ. αἱ. 15. Εὰ, 
εὐκαίρως εἶχον. Ὦ. (8. β.). πιαπάιεαπάὲ 

αραξίιπι Παδεδαπέ, ν υἱς. 1:. (ϱ) -{- 
ὠναδάντες εἰς τὸ πλτζον, ΟΠι]950 Ροδίθα, 

σῷ πλοίῳ. Ὦ. (Ιίεπι δέ. β.) 66 Ίππι. 
αρ. ΜΗ. Υμ]ς. ἨἩ. εχςο. νεΓΟΗ, απῖ 

Ρίαπε οπα]((1{ σῷ πλοίῷ, φποά τω στρ. 

οἵς ἔογππαπα εί Ιου ναπῖο πιυίαξ, 

(6) ἀπᾳλθεν. ΏΕΗ. 19. 96, 40. 69. 
108, 194. 181.915. (σπα α]. 5.) αἳ, 19, 

(6) αὐτὸν 
ὑπάγοντα. 108. 



178 
Ε ά ' 4/ 
υπάγοντας 

-” νν ο» .. 

πεζη ὠπο παωσῶν τών πόλεων συνέδραμιον 5 [- καὶ ἦλθον 

ενα «Τ.δήως Κα μ: ἐξελθων”. εἶδεν 3 Τ πολὺν ὄγλον; ή, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ο 

α Τε καὶ ἐπέγνωσαν 

ολ). ντ. 
κα πολλοί» κοιν 

/ αν κ 2 η “/ ο’ ε “αρ . Ν 

κου) ἐσπλαγ γνίσθη ἐπ αυτοίς» οτι Ίσον ὡς προνατωα ϱή 
3/ / ͵ α. 5 / 3 χΝ / 

έχοντα ποιµενα" χα ἤρζατο διδόσχειν ὀυῦτους πολλῶ. 

Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ ο5 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγουσω"' 

᾿Απόλυσον αὐτοὺς, ἵνα ἀπελύόντες ας 
κ 4 6 / 

2αἱ ᾖδ) ὦρου πολλή" 
. Ν { ΄ /“/ 

εις τους ΄κυλλῳ 
” 9/ κ / Ν } 2 ”/ “/ 

σοῖς ὅ αὖ ἄρτους' τί γὰρ φάγωση ουλ ἐχουσιη. 

Ἶς 1) αὐτὸν. π Τ οἱ ὀχλοι. 

υΓ καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτόν. 

(4 Ξ5δ ΑΒΡΕαΗΚΙΝΜΡΟΌ. (5. σ.) 

Ἐν. 96. α]. 86. Μί. Υ. αἱ. 18. Γά. 95, 
Ρ. Αι, Οορί. 1. Ανπι, 8]αν, ας. 
τι. Τποορ]ιγ]. | πολλοἳ, ΟΠ11950 Ρορίες 

πολλοὶ. 108. 9γτ. Ῥοτε, Ρ. { ἨΗαυεπί 
οἱ ὄχλοι. 19. 194. ΑΗ. Ῥεις. πι. Η]αί 

οί!. ()Ξ ΡΡ. 1. 98. 49. 109. 

115. 191. Βατβεγ. 1. Αιπα. Ῥεγ9. 
γυῖν. Τί. Ῥοδί σολλο ροπῖί 151. | 
αὐτοὺς. ΑΤΜ. 10.11. 40 (αίαπιᾳπε 
μαῦοε) το. 106. 1134. 115. 194. 2356. 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 24. Μι. «. 6. ἔ. κ. 
Ῥ. α. 10. αἰ. δ. Εὰά. Θες. αἱ. Απγ. 
Οορι. ΗΝ. Βαν. Ὀτ]χ.. Ῥοδέ πολλοὶ 

ρουίέ Μί.ο. (3)ΞΞ19. 69. 108. Βυτ. 
Ῥοειβ. Ῥ. Ῥοδί σεξ τερείέ νὶπά. 
(4) καὶ ἆλθον ἔκεῖ. Βία, οιηὶςεῖν εαταγῖ5 
οι] θι, ὰ. Ἠέεδὶς {ετε «ο. Τίαΐςς, 

βοἳ]. 1δὲ, εἰ υεπεγαπἰ, νετς. ἐῑίιε, εἰ υε- 

πιει (δέ, σαπ{.) ἐἰίμο, οαπί. ο0ΥΡ. 

νὶμά, ἐ1, εἰ οοπυσπεγιιέ ἐἰίμο, ΝεΤΟΠ. 

|| Δεαιεπίῖα καὶ σρο]λθον αὐτοὺς, καὶ 
συνΏλθο» πρὸς αὐτόνξ- Εαί]ιγπεϊηςς οίἴαπα 

ἵη Με. Ἱ, π. Ώος αἀάῑέασ καὶ ζλθον. 
ΦΙπαϊΠίες οοἱϱ: εξ εοπυσπεγιπέ (Ρτο 

εωβπουεγηπ{) ϱεεσίγες πιιιέὲ αὖ οπιτῖ- 

Όως οἴυίαίζιδ, αἱ οοπεοιγγετιπέ 1ου 

ομι]οθῖς οσ»(οσῖς. Τίοπι: οἱ πμ αἲι- 

ῥἱυογιιέ (ἐπέγνωσαν) οἩ οπιπἰῦιις ιιγζς» Ὅγυς, τε, 

ο ”/ ιό -ἆ 5 / 

οτι ερήµος εστω ο τόπος, 

ἀγροὺς καὶ κώμοις, ἀγοράσωσυ ἔαυ- 

'Ὁ ὃς 

8 Ὦ καὶ προηλθον αὐτοὺς. 

ἆ ή ὁ {ησοῦς. Ε90.τἱῤάγωσν. 

δι ας ραρίς, ία μέ αἆ παυεπι αεεµγγέ-. 

επί, παϊρνῖς τε[]ᾳ 5. Ῥεής, Ρ. (α)- 
ΓΡ. 1. 98. 50. Μί. ἵ. π. Αγ. Ῥε[δ. Ρ. 
Οσο. Τίαϊα.. Επίπγπι, Ψἱάς ποίαπι 

ρτασρᾶ; [ καὶ προσΏλθον αὐτοὺς. Τ.. 91. 
Τ1.106. 115. Μι, 1Τ. καὶ προσἼλθον αὐ- 

Ὅ φοῖς. 181, καὶ προσλθον αὐτῷ. 09. 119 3κ 
καὶ προσήλθεν αὐτοὺς. 19. [καὶ προηλέον 

αὐτοῖς. Μί. 233 καὶ προβλθον αὐτὸν ἔκει 

οπιῖςεο απίεα ἔκει. 8νΥ, (8)ΞΘΕΙ.. 1. 
19. Με. Ε.Τ. η. 89. Ῥείς. ρ.Οορί, Αγπη. 
γυῖς. Τί. οχο. Ὀτῖακ. Ἐπίνγπι. ΟοπΕ. 
πο. Ζ. || καὶ ἆλθον πρὸς αὐτὸν. Ἐά. καὶ 
προσΏλθον πρὺς αὐποὺε. 290. 995. ΑΤ.. 
καὶ συνήλθον αὐτοῦ. Ὦ. (5ἱ. β.) 98. νο- 

ΟΠ, καὶ συνεισῆλθον πρὸς αὐτοὺς. 69. 
μα) συνέδραµον πρὸς αὐσὸ. Α. (6) 
οο]ο. «ουδ. --(ἀ) «Ξ Ει. 1. 19.39. 

69. 109. 194. Οορί. Ατπι, 6εΓΙη. 1. 
Απία εἶδε Ῥοηπυπί Α. ΑΠ πα], 
Ἐναησε]είατία. νε, Ὀτῖίκ. Μπι, νιπἀ, 
εοἱΡ. Ῥομί ὄχλον Ὦ. Μι. 10. γμὶρ. 
εαΠ{.νετο.νετοηΏ, ρα. ᾖ{8) οἱ µαθη- 
τα) αὐτοῦ λέγουσῳ αὐτῷ. Ὦ. ΛΗΙ. εαη{. 
ΝΟΤΟΠ. αὐτῷ οἳ μαθηταὶ, λέγουσιν αὐτῷ. 

19. 69. οἱ μαθηταὶ αὐτῷ λέγουσυ. Α. 

οἱ μαθηταὶ λέγευση. Ατπι, ΑΠϊ αλίόν. 
(ϐ5Ξ 118 ἔγγιστα. Ὁ. (8. β.) 

(8) 8Η. 98. 02. 0ορε. 

Γι, | 

3 
"Εμ, ὡς, 

97 



ρ 

ἀποκριθεὶς είπεν 

σΑβΡ. νι; ΚΑΤΑ ΜΔΡΚΟΝ. 119 
) ων κει δι Ὁ , 3 ο” 

αυτοις" δότε αυτοίς υμεις Φαφγείν. 
Ἆ “ ο σνακ / 8 / / 1 ία, κο λεγουσω αυτῳ) ἀπελθόντες | ἀγορώσωωεν  δεναρίων 

/ ι . Ἡλ ρω / 6) κ μη : Ν 

96 δωωσων" αρτους» ποὺ  δῶμεν αὐτοῖς  φαγενς Ὁ δὲ 
/ ω.. / 3/ Φ/ ς / η Χ1/ 

λεγει αυτοίς" ποσους Ωρτους εχετε» υποαγετε Ἔ-κοιυ 
32/ ντ / / . / η Ν / 5 / 

ἴδετε. καὶ γνουτες» λεγουσι. πεντεξ, καὶ δύο ἐχδύας. 

κ κ. 
σι προσ 

οαη{. γετς. «658. νἰπᾶ, σι φαγεῖν. ὮὉ. 
6ἴφοδ. (5. εδεαδ) φιίο πιαπιοοπέ, Ν αἱς. 

εο]ῦ, σεγπη. 9. τί φώγωσιν' ὅτι ὧδι ϕα- 
γεν σι οὐκ ἔχιουσιν Άτιη, αρ. Ῥοάς. 

Ῥαπεπι, φιοᾷ πιαπᾶιοεπέ: φιῖα Πΐο ποπ 

Λαὐεπί. νοτοη. (4) Ξ- ΑΙ. 1.98. 
(1) ἀγοοάσομεν. ἴιχ 1. 108. αἱ. 6. Μι. 

ϱ. 019. ᾱ. Ἱ. π. -ᾱ. νετοΠ. νετο. Ὀηϊχ. 

εοτΏ. «ο1ῦ. {οἳ. Ειέανια. (Ι) ΑΡΕ 
ΈάΠΗΙ.5. Ἱ. 69. 1ο. 106. 106. 194. 
191. 918. (ουσ 31.4.) 999. α]. 90. Μι. 

γ. α]. 1ο. Ἐά. Βγγ. Ρ. νειο. νείοη. 
Ργϊς. νίπά, σοῦπι. 1. (Ο]. δηναρ, τρια- 

κοσίων. 995. αρ. Βϊτει. (1) δώσομεν. 

ΑΙ, 98. 656. γιῖς. Τί. δώσωμεν. ΒΏ. 
10. 69. 194. ϱ00έὰ (πι) Άρεαπε 
Ἰπίεγγορα{ῖοπο 859, εί αἲϊ αρ. 8ίερΙ. 

(απ) ΞΕΡΙ,. 1. 102. 118. 41.4. Μι. |. 
η. 9ΥΓ, Οορί. «απ. Υοτος, σο]υ. 
(ο) -ἵ- αὐτῷ. ΛΏ. 19. 69. τή. 194. αἰ. 
τ. Μι. ο. Ὀὶ5. Βντ. Αππιι ΤΠ. (οχς, 
ο. οοἳ.) {ο]. ΄ (ϱ) -ἵ- ἄρτου. Ὦ. 
ΒΥΓ. Ῥογςς. Οὐρί. 8αχ. Πέ.εχς, νοτοη. 
ο0ΓΏ. Ρ6ΓΙΠ. . {(α) ἀνακλιθῆναι πάν- 

σα. Ῥτα. Ἱ. 19. 98. 69. 1]. 116. 
19]. 101, Ἐν. 90, αἱ. 4, Μί, ε. 14, 

κ κ νε ον Ν 
αωο εχατον κου 

πι ν.. 2 ὧ ο Ἡ οι ἂν /; 2 . 
90 Κώί ἐπεταξεν αὐτοῖς Ἱἀναμλῖῆαι πᾶντας, ' συμπὺσια 

κ. 4 24 12.::Δ ως ο ντα Δ΄ Ἡ 5 
40 συµποσια, επι τῷ χλωρῷ χόρτῳ. Κάῑ ἄνεπεσον Ἱπρα- 

ἐ 9 ή ΄ . ; 

ανο πεντήκοντα. 
Ν λ . λ ιο 5/ λ Ν ῤ ὅ ῳ 

34] Καὶ λωβων τους πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἐχθνας, 
3 νη .] Ν .) λ .) / “’- δα / 

ἀναθλέψας εἰς τον οὐρανον» "ευλογήσε Ἆλαΐ κατεκλασε 
λ.” ”/ ἳ ν δι ὸ ρ” . -ω «ς ο νε χ 

τους ὀρτους, λαέ εὐίδου τοις μιαθηταῖς αυτου, να ὅπα- 
θς . γ α. ” .” . Ν ν ΄ νο . 2 2 / /Ε 

βαύωσιν αὐτοις' καὶ τοὺς δύο ἐχθύας 7 εμέρισε 
49 ο” « Κε τα Ῥ α / /“/ πο. / 0, Ἆ ὃς κ 4 
49706. αἱ εῴαφγον "παντες και ἐχορτασυήσαν αι 

.’ ν / ή / ”/ Ν λ 

Πραν) "πλασμάτων δώδεκα Ζοῴίνους πλήρεις» κωὶ ἀπο 

Κ διαλοσίων δηναρίων. 
ο 

ΓΕ. ιιέ ἀἰκοιιδενεπί ΟἨΊΠΕΡ. οςΠί. Υε- 

ΤΟΠ. Υετο. νἰπἀ. «ο1ῦ. «0ΥΡ. πᾶσω ἄνα- 
αλιθηναι. ΟΕἱςΡ. 5επιε]. || πάντας] αὐ- 

σοὺς. 99. εἰδ4.αρ. ΜΗ. αὐτοὺς πάντας. 

49.αρ. ΜΙ]. πώνταςξ- Ατπι (1) συμ- 

πόσια. Ἰ,. 61. 9905 Ἐά. συμπόσιον 

συμπόσιο. ΌΟΡί. κατὰ σὴν συνποσίαν. 

Ὦ. δεσµπάιπι οοπἰἑιφεγπία, Ὑμὶς. Τέ. 

(6) Ξ- εεπιο] πράσιαι. Ἱ,. 61. Ἐά. || Βις 

Ξ-νετς. «ο]Ρ. ἵπ ραγίεδ, Οορί. Υ υἱ ο. 

Οοἀἀ. Τία]ο.. οοπυξυία ρεγ εοπἑιδεγηῖα. 

νῖπᾶ., (ε) κατὰ ΒΟ. Οορι. | -- 10. 
19. Ῥορίοτίμς ΞἨ Μί.ο. {(α) ἐμήνυσε. 
Μί.η. (κ) παρατι ώση. ΒΙ,Μ. 49. 
65. 229, Μι. 10. ΣΧ  ᾖ{(Ἠ) κατέναντι 

αὐτῶν. ὮὉ. γυ]ς. Π1. (2) ἐμέρισαν. 

Θντ. (α)ΞξΑτπι, ἵη εαἰέ. οοηςίαηέ, 
μεά εχία{ η. (0) -- τὸ περισσεῦον. 

Ε'. -- εεϊφμῖα, Ὑιυὶς. νετο. Ὀτῖχ. 

ν]πᾷ. «οΓΏΌ. Ρ6µπι. 1. 9. οαί. Νάπα, 
(ο) κλασμάτων δώδ. κοφίνων πληρώματα. 

Ῥ. 12. 69. 194. κλάσματα δώδ. κοφίνου: 

πληρώματα. Τμ. δώδεκα κοθίνων σπληρώ- 

µατα. Ἰ. τὸ περισσεῦον δώδ. κοφίνους 

πλήρεις. Αγπι. πλήρες. Μι ἑ, ΒΕἱχ. 

γίπά, 

νΝΦ 



δι 

150 
ιά 3 / 

των {γθύων. 

π Ί- πεντακισγήλιοι ὤνδρες. 

Καὶ εὐδέως [1 ἠνάγκασε τοὺς μωθητὰς αὐτοῦ ἐμξῆναι 46 

ΙΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Αα πα’ / 

Και ἦσαν οἱ Φαγόντες 

6ΑΡ. ΥΙ. 

ἆ 

. Ν ” Ν / 5 ΜΗ Ν / ΜΜ 4 

εἰς το σλ.ο(0νν αι προογει»ν εις 7ο περον προς 

.. . 2 2 
(Αηύσωιδὰν, Ἐ έως ὠὐτὸς ἀπολύση” τὸν ὄχλον.] 
3 / ι] ο . ” 3 λ. 4 / 

ἀποταξάμενος αυτοίς» ἀπ]λθεν εἰς το ορος προσεύξασθαι. 

Καὶ οψίας γενομένης, ἦν 

λάσσης' καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς, Καὶ Ἡ εἶδεν' 48 

Ν ”. 3 / -” 

σὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τῆς »α- 47 

Ν / ο” ”. 5 ’ .// .” Ν ε 4 

αυτους βασανιζομένους ἐντω ελαυνεῃ᾽ ην γαρ ο ὤνε- 
/ ” Χο Ν / Δ . 

ψος ἐναντίος αυτοῖς. Ῥ καὶ περι τεταρτην Φυλακην της 
κ] .”/ Ν 2 λ “ μα ο μ ο 

νυµτος ἔρχετωι Ἄπρος αυτους, περιπατων ἐπί της δα- 

λάσσης' "καὶ ἤθελε πωρελθεῖν αὐτούς.. 
4 ΥΝ ” Ν ”/ 

αυτον» περιπατουντα ἐπὶ σης «αλάσσης, ἔδοξαν Σφάν- 
ΑΟ ΝΟ’ 

τασµα εἶναι καὶ ἀνεκραξαν. 
”” / 

εἰδου, καὶ ἐταράγθησαν. καὶ εὐθέως ἐλάλησε σμετ 
φ: ον Ν / ο πσης κ. - / 9 Ν 

αὐτῶν, καὶ λέγει αυτοίς 3 »αρσεῖτε ἐγώ εἶμε μὴ 

φοξεῖσθε. 
/ ων ) . Ν - 

Καὶ ἀνεθη πρὸς αὐτους εἰς τὸ πλοῖον' καὶ δΙ 
-  ὁ ε / Ν ΄ ” Ζ 3 ο ἀ 

έχοπασεν ο ονε(ὰςν Λα ” λίαν ἵ---εκ περισσου εν 
ε ο. »ε/ ” ολων. ΄ ”“ 

ἑαυτοῖς Ὁ ἐξίσταντο, -ξ- καὶ ἐθαύμαζον. 

ε Τ ὡσεὶ. 

(4) -- Ὀ. 1. 118.909. Ἐά. Υυ]μ. 1. 
εχο. Ὀεῖὶχ. ο]. (6ΞΑΡΒΡΕΕαΗ 
ΚΤΙΜΒ. (δι, σ.) αἱ. 84. Με. Υ. αἱ. 11. 
Ἔά. 8ντ. υἱ9. Αυγ. Ῥετςε. ΟοΡί. 41. 

Β]αν. Ὑυὶς. Τι. Τπεοριγ]. (8) -- 

ἔξεγερθεὶε. Ὦ. εαπί. νετοπ.νετο. ν]πά, 
εοἱῦ. οοΓΡ. σεχ. . (5) --- αὐσὸν, 
Ῥ. 1. 19.40. 69. 115. 194. αρ. ΒΙΤΕΙ. 

250. Ἐν. 18. αἰ. Ἱ. Μι. ο. υ8ΐ9Γ. Ε. 
Ὑοητςς. Ο5ἷ5, [| -ἵ- αὐτοὺς, 5]. (1) 

118. εἰς] πρὸς. 14. Ἅᾖ{(ἳ) εἰ. 1. Οµς. 
(1) αὐσὸς δὲ ἀπολύε. Ὦ. ον. νετοή. | 

ὤποελύσῃ] ἀπολύσει. 89. 108. Μι. α. ἆ. 
αἱ. 8, ἀπολύει 5. ὤἄπολυη. ΡΡΙ,. Ἱ. 

(!) -- πάλαι. Ὁ. 1. 909. Μι. χΧ. απιν 

επηέ, οἱ αἰἰ]. ἴοπρε, νογοἩ. (πι)Ξ61. 
Μι.ς,Ὀῖθ. (Π) ἰδὼν. ΒΕΙ.. Ὦν. 18. 19. 
Μι. Ε, γυὶρς. Εί. εχο. νίπὰ. {0) καὶ 
ἑλαύνοντα. Ὁ. 1νείδο οτάῖωα: Γοηιῖ- 

βαπίεν εἰ ἰαδοταπίεδ. Τί. εχο. Ὀσίκ. 

(9)Ξ8Ι,. 102. Ἐν. 18. 19. νετο. αι - 
επι, νετοῃπ. Ἅ({ᾳ4)ΞῦΌ. ΙΤί.εχο. Ὀσῖα. 
6οσιη. 2. || -ἴ- ὁ ἰπσοῦς. Ὦ. 61. 8ΥΓ. 
εαηί. νεΓς. Ὀγῖκ. νὶπά, ο0ΓΏ. 66ΓΠΙ. 9, 
()Ξ(Η. |ξ Φαλάσσης αἆ αλάσσης. 
φ20. 299. (8) φαντασίαν. τ]. Μι. |. 
η. Ευίμγπι. φάσμα. 8 (ὐΞ). 
1. εχο. Ὀτὶχ. Μπι. ραΐ. (α). σρὸς 
αὐτοὺς, λέγων. Ὦ. «πΏ{. νοΓΟΠ. Τθίο. 
νιπά. «οἱΏ. «οτΏ. | καὶ λέγει αὐσοῖς. 

φοῦ0. (5) α.5. 19.119. Μι. 10. 
()Ξῦ. 1. 98. νετοῃ. ()Ξ 81. 
102. 3Υγ. Οορί. πιρισσῶς. Ὦ. ἔκπερισ- 
σῶ.. Ἱ. (α)Ξ56. τι. 936. (9) τξέ- 

σπαντο. )  ἐξεπλήσσοντο. Ἱ. 118. 909. 

(ο) Ξ ΒΙ.. 1. 109. 118. 909. Οορί. 
γιων. νἰπὰ. οο]ῦ. ἰθαύμαζον καὶ ἐξ 

σταντο ἓν ἑαυτοῖςι Ίος ογᾷ. 9ΥΓ. 

τοὺς ὥρτους, 44: 

Καὶ 16 

Ο; δὲ ἰδόντες 49 

Πάντες ἵ γὰρ αὐτὸν 60 

Οὐ γὰρ δ2 
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ρω. λα 5» / οι ο {ά 8 / 9 

συνήκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις' ἁήν γὰρ "ορ ἡ λαρδία οὐ- 
-// / Ν / ὅ 6- ας Αα ζκών 

δ9τών πεπωρώμενη. Καὶ διωπεράσωντες ἡ 5 ἠλῦθον επ τήν 
”» // | : ΔΝ λε Ἡ Δ / θ “/ 

γην Ὁ γενήσαρετ, ] καὶ προσωρμµίσθησαν. 
η) ο . / η/ 2 

Καὶ [εξελθόντων αὐτῶν ἐν τοῦ πλοίου, εὔθεως ἐπί- 
/ ” Ν ]ς 

56 γνοντες αυτον ". ΙΤ εριδραμιόντες ὅλην τὴν περίγωρον 
3 ζ / “/ λν η ο, / Χ ου 
ελείνην. Πρζαντο πι ϱσι τοις πραθθάτοις σους κοαχως 
2/ / “- ο 3/ Ὠ ϱ 3 ” 3 /”/ κ Ν 

56 έχοντας περιφερει», οπου κουον» οτι εχει εστι. αι 

ον 9 ι / 2 / Ἀ / ο Ἀ 5 λ “”/ 
Όπου αν εἰισεπορενετο εἰς χωμας» Ἰ πολείζςο ογβοὺς» 
5 ” 3 ο”. // 9 ”/ Δ 5 ” 3λ 

εν ταῖς Ράγοραῖς πεσίθουν τους ἄσθενουντας, καὶ παρε- 
/ Μη ϱ/ Ἀ . / ο ς 9 ως 

Λᾶλουν α0Τ0)» ια 09 σου Ζρασπέδου σου αΩατιου αυτου 

ασ τά τἈ/ςα. // 2 κα ῳ / 
ἄψωνται. καὶ οσοι τών ήπτοντο αὐτου, ἐσώζοντο. 

Κ Ἆ / Ν 3 ν, ε ω ’ ” 

οἱ συναγονται [πρὸς αυτο) οἱ φΦαρισαίοι παί τινες 
” ’ 9 / ] νο 4 ος, / 

2των γραμµατεων, ἐλθόντες ἀπὸ .εροσολυρμων. Καὶ ἰδόν- 
9 -” ” -” . Ν ο” ο» / 

τες τὰς τῶν μαθητών αὐτοῦ ἵκομαῖς χερσι, τουτ εστι 
. ο 2 / / 

9 ἀνίπτοις, ἐσθίουτας Ἡ ὥρτους Στ" (Ο/ γὰρ Φαρισαῖοι 

509 αὐτῶν ἡ καρδία, ΣΤ ἐμέμψαντο. 

(4) ἀλλ ἠν. 1ω8, (5:.β. 1.) Ἱ. 98. 191. 
191. 151. 954, Ἐν. 18. 19. Μι. ο. Ὀῖς. 

{, Οορί. 575. ῥ. ἵη πα, ἄν δὲ, νοΓοΠ. 
(ε) ΑΕΕ«ΗΡ. ΑΙ, Μι. Υ. αἱ. 19. 
Ἐά. Ἅᾖ{(8) -- ἐκεθε. Ὦ. 45. «ἈΠί. νε- 
ποη. νετο. νἱηά. οο]ῦ. οοτῬρ. (5) ἐπὶ 
τὴν Άν Ἴλθον εἷς. Β1.. || ἐπὶ] εἰς. 18. 
9. 9250. Μι. ᾳ. (11) φψεννήσαρ. Ὁ. 

ΒὺΓ. Αγγ, β8Χ. Οοἆᾱ. Τία]α, ΑΙ αἲὶ- 
{εγ. || Ξ- νῖπά, (1) Ξ Ὀ. 1.28. 909. 
ΒΥγγ. Ῥου5. Τί. εχο. ὮγΙχ, Μπι. ραΐ, 
ππητί, Εετπῃ. 1.2. Ἅ{(Ι) -- οἳ ἄνδρε 

'σοῦ τόπου 9.τοῦ όπου ἐπείνου,(αἰ Μα 4.) 
"Άάα. 1. 19. 28. 92. 989. 38. 40. 61. 

-0ϱ. Το. Ἱππι, 118. 191. 194. 999. ἵπ 

ση, Μί. ε. ΥΓ. Ῥείς. Ρ. Αγ. Αγῃι, 
'δαί. εο1ϱ. σεγπι. 9. | -- οἱ τῆς γἩς γεν- 

νησαρὶσ. Μί. Ε. εἰ οἷο ἔετε Μι. Ἱς. οἱ 
7. ἵπ Ἰπάϊοα Ἰεείοηπίς ἵπ πιαῖρ. 

4) περάδραµον.. . κα) ἤρξαντο. Β],. 18. 
09, 124. 918 (ουπι Τ6. 195.) Μι. ε. 
(ση) ἐπὶ φραξώττοις φέρει πάντσε τοὺς 

κακ. ἔχ.. περάφερον γὰρ αὐτοὺς. Ὦ. οππί. 
νεΓΟΠ. Υετο. οοΓῦ. αἱ (οπι55ο πάντας) 
γ]πά. τοὺς καν. {χ. προσφέρειν, φέροντες 
αὐτοὺς ἐπὶ κραθε. 8ΥΤ. | περιφέρεν] φί- 
θε. Μ, 1. 32. 398. 118. Οορί. οί. 
προσφέρει. 3ντ. μίγ. ἐπιφίρεν. Μι. 10. 
- πάντας. Ὦ. Απ. Οοἀἆ. Τία]α.. 
(η) σὸν ἰησοῦν εἶναι. Ὦ. οππί. ΝΕΤΟΠ. 
τετςο, ΟΓΡ. || ἐκετ] Ξ- ΒΙ.. 1095, Οορι. 
γι]ς. νίπἀ. Ὀτία. οοἳϱ. ᾖ(ο)5Ξ 13 
1. 8υτ. Ρετπῃ. 9. Τη α]ὶς ἐγαπδροπ!{ς, 

(Ρ) σλατείαις. Ὦ. (5:, β.) σοίμ. Ὑυὶς. 
Π. Ὀέυπιαας Ἰαηρίένοτο. (ᾳ) ἐτίθε- 
σαν. ΒΙ,. Ἐν. 18. 19. Μι. Ε. (ϐ)Ξ 

Ῥ. 1.71. 116. Μι.α. ἆ. (8) ἤψαντο 
Ρ (δι. ϱ.) 1. 1. 18.98. 33. 69. 194. 
(8) κοιναῖς οἱ τοῦτ' ἔστω Ξ- ΒΥΤ. ΥΕΓΟΠ. 
οοἳῦ. (11) σοὺς ἄρσου,, ὮΕΡ Ι,. 19. 69. 
194. αἰ. 3. | ἄρτον. 34. 19. 181. 149. 
1869. αἱ. 6. Μι. 1. π. 1Τ. 8γτ. Απ. 
οαΏέ, νετοῃ. οοἱῦ. οοῦΡ, πατὶ, (α)Ξ 

ΑΒΕΗΙ.. 19. 94. 19. 109. 195. 1903 
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Ν Ην 6.9 ” Φα Δ Αα ! , κ 

καὶ πάντες οἱ ἰουδαῖοι, ἐν μη "πυγρή νίψωνται τας 

σας, νΙ1. 

χείρας, οὐκ ἐσθίουσι”, κρατοῦντες την παράδοσῳ τῶν 
5 ΔΝ .] , 

πρεσθυτέρων' αἸζοὶ ἀπὸ ἄγορας Ρ εὼν μὴ ε(απτίσων- 4. 
// 9 ή νὰ; αἳ Ν 

σαι, οὐκ ἐσθίουσι χαὶ ἄλλα πολλά ἐστω, ἃ 
3 / 

ἅ παρέ- 
ο”. / Δ / ΔΝ ” ν 

λαξον πρατε», [βαπτισμους ποτηρίων, χαὶ ξεστὠν, καὶ 

ε χαλκίων, ἔχαὶ αληών') 6ο Ἔπειτα" [ἐπερωτώσι ὅ 

αὐτὸν οἱ φἀρισαῖοι καὶ οἱ γραριματεῖς᾽ διατί οἱ µαθητας 

σου οὐ περιπατοὺυσι κχατὼ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσθυ- 
λε ΔΝ 

τέρων, ἀλλὰ Ἐ ωναῖς" γερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον : ο δὲ 6 

Ἐπροεφήτευσεν” 
ϊ ιν. ον ο ιά . αι - σα .. 

Ιἀποκριθεις είπεν αυτοῖς' οτι καλως 
πα ” ο» Γη / / απ” 

ἧσαῖας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται" οὗτος 
ς δν Ἱ ” / ’ Τη ο / ς δὲ ο δί 3 συ 

ο λαος τοις χείλεσίέ ὧε σέ» Ἠ ὃε καροία αυτων 
/ // αἱ 9 ” Ν / / ι 

πόβρω  ἀπέχει ἀπ ἐμοῦ. ἸΜάσην δὲ σέθονταί µε, δι- 7 
ς 3 4 

δάσκοντες διδασλαλίας», ἐντάλρμιατα ἀνθρωπων. Ὁ᾿ Αφεν- 8 

Ὦ 5 ού να). 
δν, 
ΟέπΠΤΟίξ. 

1423 10Ί. 158. αἱ. 8. Μι. Υ.ς, Ὀϊ8. 
ΙΤ. Ῥενε. ρ. Αν. τοπ. Ἐτρ. Οορι. 
Αι, άοἱἩ. Νετοῃ. | κατέγνωσαν ἙὉ. 
υἐέιρογαυεγηπέ, ν αἱδ. Πτ. (οέἶαπα αἩ{.) 
κατηγορίαν οἱ ἐγκαλεῖν Ἰαῦθηέ 5ομοἰῖα 

νεί. αρ. Μί. (5) πυγμὴν. ὅθ. πυμµῃ. 
(Εογίαδεο Ρτο συγμήῇ νε] ρτο πυκνή 1.6. 
πυ»νὰ) Ὦ. Ῥγίπιο, οτιπί. Ῥγῖιδ εγεῦγον 

ΦΟΓΙΠ. Πιοπιεπίο, νεῖς. δμὐῖπάε 8. εΤε- 

ὑνο, Υιυ]ς. Ίαί. αἲΠ. Ἀστ. Ρ. δεζιῖον 
Βντ, ριρτ]ῖο, «οτΡ. ν]ηά. «οἱ ϱ. πυγμὴ. 

ΘΥ. Ρ. δγ.ἵπ 1. (2) - ἄρτο. ὮὉ. 
Τ], Μι. ο. Εἱ5, Αππι. ΑΠ. 1. εχο. 
Ὀσίχ, δει, Ἱ. {(α) καὶ ἀπὸ. .. κρα- 
σον ΙΤὰ ον. οί Ἰαί. (0) -ᾖ- ἐὰν 

"Ἔλέωσι. ὮὉ. (δὲ. β.) Τί. (οχο. 6ο ῦή1. 2.) 
{ο]οί. --- υεπίοπί{ε 8. τε(ἰειπίθο, Α ΥΠΑ. 
Ρυὶχ. Υμ]ς. εἁ. θἸχέῖη. (ο) βασσί- 

ζονται. Ἰ,. ΛΙ αΠίεγ. ῥαντίσωνσαι. Ἑ. 
40. 69.11.86. Μι. α. ἆ. 1.π. Βαίαγπι, 
(οέϊαπι αβὶι) (4) φιια ἐναδέέα διπέ 
3έΦ Φεγυατει, Ν υἱς. Τί. οχς, ΥΘ6ΓΟΠ. 

Φιιώ αεοερεγιπ{ ἐγαδξία, νους. || ἃ παρ- 
έλαθον αὐτοῖς τηρεν. Ὦ. (ε) χαλ- 

κείων Ἀ],. ΑΠ. Μι. ἆ, ο. Ε, Ἱς. Ρ. 

Ουρ, (θ -- 5Ι.. 109. Μι. ς. υἱ5. 
Οορί. Παυεί Ο5ἱρ. (5):ΒΡ (5ε. 
β.) 1. 1. 909. Βγι. 6ορί. γαῖς. 1:. 
εχς. ΡΗ]Χ. εἶσα. δΊ. | Ξ- Ῥετ». Ρ. |! ν». 
5. 6. Τ. οπῖΗί εἰ εοπηπιί 5 ργο- 
Πρίέ: καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ΙΤ3Ἀ στ. οἱ Ια{. 
(38) ΒΡ. (8:.β.) 1.38. 118.909. Αν. 
Ῥ. Ῥετα. ν. Οορέ. Ασπι. Ὑηἱρ, εαπ{. 
γοῦς. ν]πὰ, σεσπα. 2. || Ὀίτυνπασε Ίπη- 
σαπί 19.09. 194. Ἅ{(ἱ)Ξ81.. 99. 109. 
ΒΥΤ. Ῥου», ρ. Οορέ. Ἠίπ. {(Κ) ἔπρο- 
φήτευσεν, Ὦ1,. 1. 19. 194. (1) ὡς 
εἶπεν. 1. Αγπι, καὶ εἶπεν. Ὦ. οαπέ. νἰπά. 
φιξ ἀἰπίέ, νετο. νοΓοπ. ἀἱσεῃδ, 60ΤΓΡ. 

εοἱῦ. (πι) ὦγαπᾳᾷ. Ὦ. 5. νεἵοη. 

νοτο. οοἱ), Ὀέπαπαιο Ἰαηςίε η. 
(1) ἀφέστηκεν. Ὦ. συ. ἄπεστιν. Τε. ἐσσὶν. 
οςρ. γυῖς. Ἡ. αὐεδί, οοτΏ. 1. πανί. 
ΕΙΠΗΊΕΓ. ἴοπβε Ἰιαθεἰῖ α πιε, οοτΏ. 

(ο) Ξ 119. Τη ἤποπι οοπιπλα(ἶς το]]- 
οἶπηί, ΟΥΠΊ8Ο γὰρ. Ὦ. 368. Τί. εχο, 

υνὶκ. {-- γὰρ. Β1.. 109. 194. ΟορΙ. 
Απιρἀοία, 



πο 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 1560 
λ λ 3 λ ως ” , να /’ ὰ 

οπές ος την εντολην του γεου, χρωτειτε σην πωράδοσιν 

ςΑΡ. ΥΠ]. 

τῶν ἀνθρώπων, ] [ βαπτισμιοὺς ἕεστῶν καὶ ποτηρίων" καὶ 

«ἄλλα παρόμοιο σοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.. Καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς' κολῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ «εοῦ, ἵνα τὴν 

10 παράδοσιω ὑμῶν 1ο» σηρήσητει ἸΜωσῆς γὰρ εἰπε' σέρα 

σὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου" καί' ὁ πακολογῶν 

11 πωτέρω ῇ μητέρα, «ονάτω τελευτάτω. ὙΥμεῖς δὲ λε: 

φετε’ ἐὼν εἰπη ὤνθρωπος σῷ πωτρὶ ῇ ση µητρί κορβᾶνν 

1210 ἐστι δώρου, ὃ ἐὼν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῃς:' "Καὶ ! 

ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσωι τῷ πατθὶ Ἡ αὑτοῦ. ἢ τῇ μητρὶ 

19 απ ρὐσοῦ, 

 β “/ 

ουχετί 

ρω ιπ / ο [ο ” ή 

Ακυροῦντες τὸν λόγον τοῦ εοῦ "τῇ πωραδό- 
δρ Εις δν Ὁ / λ να . ξ. κ Ἀ 

σει υμωνὸ) παρεδώκωτε' πω παρομοιω τοιαντα πολλο 
» Αλλο, . 

14 ποιεῖτε. Καὶ [σροσπολεσάμνενος Ζρ0 πάντο τον ΟΥ λον» 
3/ 2 ρω 

6λεγεν αὐτοις᾽ ου 
αν / 5 / ” / / [] 3 

15 Οὐδν ἐστι εζωῦεν του ἀνθρώπου, εἰσπορευόμεενον εἰς αὐ- 

τὸν» 

κ.” μι κ. // Χο ΄ // 
απουετε παὺντές, παι συ)ΙΕΤΕ. 

ε1 / ας Ν πα 5 Ν Ν 2 ήν 

ἆρ δύναται αυτον Ζοίωσαι ὀολλα τα ἐΆπορευο- 

Ες θινλ 4 . » λ 5) 
μενα ε ἀπ ἀὐτοῦ, εχεινα εστι το ποιουντα τον ΟΥ” 

- που στήσησε. Ζ ο σόλο, 

---ὺᾱ 

(ϱ) - 81, 1. 109.909. αἶίας. Με. . 
Οορί, | βαπτισμοὺς µ8απο αἆ Βποαπα 
εοπηπια{15 9. -- 11 ϱγ. εί ]αί. | βαπ- 
πισμοὺς] δαρίέγαπίε», οΏΠέ. γετο. Ὀτῖκ., 
οϱ1. νίπά. |. Τη ας ὤλλα, Ἰπ ππα 
σοιαῦσω, η α]ῑῖ πολλὰ οπη]θεἶίατ, ἴη 

θ]ΐς νοτβοτυπι οτάο ναγίαέ, Ι Ξ- ασποι- 

εἶσε, Ἐ. Ἀγτ. ῬοἨς, ῥ. || παρόμοια. 

ποιετε] παρόμοια, ὢ ποιῖται . 

πολλὼ. Ὦ. οἰπιί[ία, φιιαῖε [αοιέ ἀι- 
2αδηιοςί πει]έα, οπΏῖ. φιιῶ [αοἰέέε, νετο. 

νὶπά. «οτΡ, (ᾳ) Ὀ. 1. 28. 209, 815. 
φέαίιιαἰῖν, ΤΠ, ΟΥΡε, Ἠϊονγ. Ζεπο. ένα- 
«ἰαΐΐς, επί. σηρῆτε. Β. Ἐν. 15. ()-- 
ντ. (5550, 1. 19.28, 69. 109. 
Οορί. «.πΠί. νετοἩπ. νετο, «00. νἱπά. 
εοΙῦ. ὅτι. 1, (48) οὐκ. 1423 η]. 8. 
νε. γενς, οὖκ ἓν. Ὦ). 5τ, (α)ΞΡΗ, 

98, 69. Μί.Ἱ. π. Ατπι Τί. Απ ΙΕΡΗ, 
| Ρεης--19. Μι. ο. || Ροδίετίης Ξ- 1. 
50, γι]σ. οοτΏ. σετπι. 9, (α) διὰ 
σὴν παράδοσι. Μί. ε. 3ΥΓ, Ῥγορίεν ἕγα- 
Πίόπεπι ΦΕΙπα. 3. ρευ ἐγαάλέίοπεπεν 

γυ]ς. Τὲ, (Υ) -- σῇ μωρᾶ. Ὁ. 51. 
Ρ. ἴπ πα, ΒΑΣ. Τί. εχο. υτὶχ. (2) Β0 
(δι. β.) ΤΠ. 8υτ. Ρ. ἵπ πα. Οορὲ. ἆίΠ. 

δαχ. γι]β. Τί. εχκς. Ὀτὶχ. |. Ξ 2350. 
Μι. «. οο]Ὀ. (4) ἀκούσασε, ΒΕΡ]., 
αἱ. 8. - (0) Ξ- Ἱι 19. Μι. α. 6ορί, 
(ο) σύνετε. Β],. Μι. ε. σύντε,. Ὁ. 

(4) σὸ κοινοῦν αὐτὸν, Β. || Ξ- ὃ δύναται 

αὐσὸν. Μι, χ. 10. (9) Ξ Ἐν. 9, 10, 

19. Μί. ο. ἔ. Ρἱ8. ἐξ αὐτὸ. θ1. αρ. 

ΜΙΙ. 2905. Μι. ο. ἔν σοῦ ὠνβρώπου. 

ΒΗΙ. 99. Οορί. οίμ, Ὑμ]ς, 1, 
4) ΞΡ1, 109, Μί, ς, Ε, Ρἱ9. 
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/ / .’ νά 

θρωπον. 5 Τέ τις ἔχει ὦτα ἀκούει, ἀπουέτω. ] Καὶ ὁτε 
Ἡ » ” θ / ιο 9 Ν 2 / φ Ν 

Γ ε/σηλύῦεν εἰς οἱΆον απο του οχλου, ἐπηρωτων αυτον 

οἱ μαθητα) αὐτου 1 οὐ περὶ σῆς παραθολῇς.. Καὶ λέγει 18 
2  μά 6 Αα κ ” 3 ΄ τν ]ς // ο ιή4 

αυτοις' ουτω λου υ(αείς ασυνετοί εστε», ου ουοείτεν οτί 

ω . . / 3 Ν / ε) / 

πᾶν το ἔξωθεν εἰσπορευόµενον εἰς τον ἄνθρωπον, οὐ δύνα- 
 Ν ο» 6 9 ι ’ ι .. 

σαι αυτον χομώσαί; Οσι ουκ εισπορευετα!ἰ αυτου εἰς 19 
Δ / 2 , 5 λ Ἰν λ Δ 

σὴν κοιρδίον, ἀλλ εἰς τὴν κοιλίων' καὶ εἰς τὸν | ὤφε- 
ὃ .. 3 / {/{ 1η ϐ / “ / ν / 

θῶνα ἐκπορεύεται ''"παθαρίζο πάντα τὰ βρώματα. 
/ / [ό/ Σο / - 3 

π Έλεγε δε' ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόµενον, 30 
9 ο ω Ν ”/ 2/ Ν 3 ”ν ’ 

ἐκεῖνο κοινοῖ τον ὤνθρωπον. ᾿Έσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας 91 
” 9 ό / δι η το κ ΄ 

σων ον θωπῶν οἱ 2/ολογισμοί οἱ αήοί εππορευοντᾶί» 

Ρ μοιχεῖωι, πορνεῖωι, φόνου, Κλοπαὶ, πλεονεξίωε, πονη- 99 

ρίαυ δόλος, Ἱἀσελγείω, ὀφθαλμιὸς πονηρὸς, Σβλασφη- 
: / ΄ ” 

µία, ὑπερηφωνίω, ἀφροσύνη. Πάντα ταῦτα τὼ πο- 25 
ας ο) / Ν υπ .« ”/ ι 

νηρὼ ἔσωθεν ἐπορεύεται καὶ πομοῖ τον ἄνθρωπον. 

Καὶ ἐκεῖθεν ὠνωστὰς, [τ ἀπηλθεν" εἰςτὰ Ὁ µεθόρια”. 248 

1 
Ο2 σὴν παραθολὴν. 

(5)ΡΙ..28. 1029. Οορί. Μι. ς. εί Ε. 

οπαϊέέαηέ 1η πιοάία Ἱ]εοίίοποα, Παῦεηπί 

Ἀ] ΟΙ ἵπ πο ἀπασφποβηιαῖ. ΑΡΠΟ- 

εομπί Ὑἱϊοί. Ἐπίμγπι, (11) εἰσῆλθον. 

116. 1οτ. 191. ατα. Μί.ο. Οορί. 

γἱοί. [| -ἵ- ὁ ἴπσοῦ,. Β. Ἐναπφε]ϊρίατία, 
Βντ, δαχ. (ἱ) ΒΡΙ,. 988. γυῖς. Πί. 
(1) οὔπω. Τι. 1. Τ1. 118. Ἐν. 9. 10. 
19. 14. 18. 19. Μι.ς. ἔ. Ἐὰά. 8υΓ, ρ. 
ἕπ τη, Ὀγῖαπ. (1) ὀχετὸν ἐξέρχεται. Ὦ. 

ἐπ δεοεδθπι οί, Ὑπἱς. Τί. (είῖαπα 
εαηί.) ἐπ δεοεδδιηι εὲέ, Ρις αΠ8 ΙΕ 
δα», εἰ εωίέ ἓπ γέυιβα. νοτο. | εἰς τὸν 
ἀφεδρῶνα] /ογαδ, Αγπ.. || ἑππορεύεται] 

ἐκθάλλεται. 38 οί 61. αρ. ΜΙΙ. 
(αι) καθαρίζων. ΑΒΗΙ.Β. 1. 69. 194. 
90, 986. α]. δ. Μι. ξ.π. κ. Εὰ. Οτὶρ. 
καθαρίζει, 613 καθαρίζε. Ὦ. ρε. εἰ 

φιγσαί, νῖπά. (π) σὸ δὲ ΒΥΓ. Ῥεγς. 
Ρ. | ἔλεγε] ἔλιγο. Ὦ. 5, Εν 98. 

(ο) Ξ 996. Μι. ἆ. οἳ πονηρο. Μι. κ. 
(ϱ) Ονάο νοσαρυ]ογαπα ναγῖε πυία» 
{πν, | πορνεία, πλέμματα, µοιχεῖαι φό- 
νο, πλεονεξία, δόλος, Ἱπονπρία. Ὦ. οί 

(εχο. αἀιεγία εί Ποπιείαΐα.) οαπέ. [ 

.. «αυατέίαν πεφιέία,... Ἡ. (α) ᾱ- 
σέλγειαι. 69. 918 (οαπι ϱ]. 9.) α]. 15. 

Μι.ς. ε.τ. Ἐά. Οορι. 6οίμ. γυ]ρ. 
(4) βλασφηµίαι. Ὦ. συ. 918 (οαπι 108. 
195.) α]. 10. Μί. ο. ε. 10. Ἐά, 6ορί. 
γι]ς. πιβ. ΥεΓΟΠ. «οἱ. 6εγπι. 9. ΠΙΔΓΕ. 
Ο1γ5ο1. (5). ὁπερηφανίαι. Ὦ. στ. 
Μι, ς.6. πετοἩ. [ΞΜΙ.Ι10. (8) ἔξηλ- 
θεν. Τι. εἰσῆλθεν. Μί. ο. Τίεπι Κ. ἵπ 
πιαϊς. Τη Ιπάΐσε Ἰαοί]οπῖς. ᾖλθεν,. Μ. 
αἱ. 9. Ἠναηρε]κίατία Ῥ]εταφιο. 8ΥΓ. 
Οτίς. Ρἱ5. (α). ὅρια. ΒΓ1,. 1. 13. 

61. η πι, 69. 909, Οτἵς. Οἱ, Μαχίπι, 
ο, ΕΥΤΡΙ, πε», Ν ν]ρ. Τέ, 



ΔΡ. ΥΠ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

ς ό- 

186 
΄ Ν δω /“/ ΔΝ λ μοι 

τύρου ἅ--- καὶ σιδώνος. }καὶ εἰσελθων εἰς ΥΞςτην οἰπίαν, 

95 οὐδένω ἤθελε γνῶναι" καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖιν. 3᾽ Ακού- 
λ λ// λ 2 κ. α᾿ .’ Χ / 

σασα γὰρ γυνή περὶ αύτου, ἢς εἰχε τὸ 3υγάτειον 
Δ . -” // ” 3 ’ 5 ” Ρ / Ἀὶ 

αυτης πνεύμα ἀκάθαρτον, ελθουσα " προσεπεσε προς 
Ν / ο ὁ . λε λ 

26 τους πόδας ΟυΤΟύ. ᾿Ἠν δε ἤ υνή ελλ/ήνέςν συραφοινίκισσα”. 

” / :  βν, 9 Ἀ ϱ/ λ νο, 
τω γένει χωαίέ Ίθωτο ουστοῦ» (/α στο δα εριόνιον 

97 ὃ-- ἐπ σῆς υγατρὸς αὐτῆς. 

ἆ σλν 
ε κ ” πο’ / 

ΕὉ δὲ ἠησοῦς εἰπεν΄ 
Γι ) - ” 

αὐτῃ' ὤφες πρῶτον χορτωσύηναι τὰ τέλνα’ οὐ γὰρ ἕκα- 
/ 2 ” ο λ ”/ ωά ή Ν ρω ”” 

λὀν ἐστι λαθεῖν τὸν Φρτον των τεηνων» Κα (θαλεῖν τοις 

25 κυναρίοις. 

κύριε - 

ων ι] ν / ο 2. 1 

Ἡ δὲ Ἀ ἀπεκρίθη, καὶ λέγει αὐτῷ" 1ναὶ 
. νο ΔΝ κ 

χω γαρ τα χυνὰριο 

Σ/ 

] ο το ” ’ 

υποχατω τής σραπεζης 
2 / δω Χ ” ΄ ” « /“/ λ. οδἳ » 

99 ἐσθίει ἀπὸ τῶν Ψιχίων τῶν παιδίω. Καὶ εἶπεν αὐτή: 
, 

Ν ” λ / ϱ/ ε) / / λ 

πι διὰ σοῦτον σὸν λογον υπαφε’ ἐξελήλυθε σο δαιμιόνιον 

ο συροφοῦισσα. ἅ εθάλλη. 

(«κ)Ξ01,. 28. οβηέ.νδΓοη.νοτο. «0ΥΡ. 

νἰὶπάἀ. Οτὶς, υἵ. ()Ξξ ΑΒΕαΗΙ, 

ΜΕ. 918. (οσπι νὶπἀοῦ. οπιπῖηι8) αἱ. 
41. εί Βατῦεγ. 8, Μι. Ῥ. αἱ. 15. Ἐά. 

Τπεορ]γ]. | Ηαρεπί Ὦ. Οτὶς. ΛΙ. 
(2) γυνὴ δὲ εὐθέως (-|- ὡς. Ὦ Ἠ) ἀκούσασα. 

Ὦ. γι]ς. Τί, ἀλλ) εὐθὺς ὠκούσασα γυν]. 
ΒΙ,. 39. Οορί. Ἀντ. ρ. 1η πι, οίΠ. 

Ὀσῖα. Ι γὰρ] Ξ- Αππι. δὲ. 1423 Μι.τ. 
(οἀᾱ. Τἰα]α». -|- εὐθέως. ΘΥΓ. Β6ἵς5. τν. 

(α)Ξ0. 1. 19. 28. 69. 225. αἱ. Ὁ, Μί. 
ᾱ. 10. Ἐά. Αυπι. (εεά ἵπ αεἀ1ί. «0η» 
είαπέ. ορί ἵπ πι.) || ἡ εἶχε σὸ 9νγά- 
πριον ἓν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ. 38. ϐ9. 

(99). απροσέπεσεν. 995. προσέπεσεν αὐτῷ. 

1. 19.69. Αππι. προσεκύνησεν αὐτῷ. 98. 
(ο) συραφοιίκισσα 9. σύθα Φφομίκισσα. 

ΤΕΕςΒΒδ. 918 (οὐπι νϊπάορ. οππὶ- 

Ῥι5) 8]. 68. ΜΙ.Υ. οἱ. 19. Ἐά. βαν, 4. 
π. Ἐπίγπι, ΤΠεορΙιγ]. συροφοινίκισσα. 
ΑΚΙΙΦ. η πι. αἱ. 95. εί Βατόοι. 9. 
Μί, Ύ. ἵη πιαΥς. αἱ. 4. Ἐά. Οορί. 
Άγπι. 8]αν. εᾱ, ΒββίΙ, ΑιπίοΓ ΦΥΠΟΡΕ. 
συραφοίνισσα. Μ. αἱ. 9. Υεις. δήγορ]ιᾶ- 

πία,  πἱς. οιΠί. ΥΕΤΟΠ. «οΓΡ. ΕΕἱΣ. 
«οἱ», σοῖπι. 1. 2, φοθισσα. Ὦ. δν. στά, 

(4) ΑΡΕΚΙ,Ρ. 1. 19. ὀ6. 69. 9ἱ9 

(ουπι αἱ. 8.) 2995. α]. 90. Μι. Υ. αἱ. 

19. Εά. ΄ (6)5Ξ]1.. 1. 195. 69.11. 191. 

Ἐν. 10. || ἀπὸ. Ὁ. 115. δε, Υιὶς. Τ. 
α, οοἱῦ. οοιὈ. (8) καὶ λέγει, Ὁ. νετο. 
φογπῃ. 1, καὶ ἔλεγεν. Β1,. ΟοΡρί. εαπ{. 
αιὲ ἀἰκίί, ιβ. νετοΠπ. «ος. νιπά. 

εοἱῦ, σετπι,Ὀ. (5) ἐστι καλὸν, Ὦ!.. 
1. 19. 194. Μι.ο. Ὀϊ8δ. Ε. καλοῦ ἔστι. 

ΘΥΓ. Ρ. (11). ἀποκριθεῖσα λέγει αὐτῷ. 

50.9. 116. Μί. ο. απ. ΥΕΓΟΠ. «010. 
δοιη. 1. 9. ἀπεχρίθη αὐτῷ λέγουσα. Ὁ. 
98. 69. «αΠ{. νετο. Ὀγίικ. νἰπἀ. ὅπε- 

κρίθη λέγουσα. Ἱ. 198. 69. | αὐτῷ -- 
Άτπι, σετιι. 1. Ῥο5ί ἄπεκρ. Ροπῖί Μί. 

ἆ, ()Ξ0.19. 09. Αγπι οαΠΐ, Υε- 

τοη, νὶπά. «ο]ῦ. «οτΏ. (19 καὶ. Β. 
Ἐν. 9. 10. 19. Μι. Ε. Αντ. ΑΓπιι ἀλλὰ 
καὶ. Ὦ. «πηίέ. νΕεΣΟΠ. Υἰπά, οο]Ρ. «0ΓΡ. 
(1) ἀπὸ σῶν Ψικίων τηε πραπέζης τῶν 
παιδίων ἐσθίει. Αγπι. | παιδίων] -- εἰ 

υἱυμπέ, 8γτ. Ἠἱ6Γ08, (πι) ὕπαγε, διὸ 
ποῦσον σὸν λόγον ἐξελήλνθε, Ὁ. 1. υτ. 

εαηέ, γετο. νἰπά. Ὀτίχ. οο1ϱ. βεΓΠ. 1. 
Τίοπα ΥοΓΟΠ, | διὰ τοῦτον τὸν λόγον. 
940, 



. .. 

186 ] 
3 [ο ο 

ἐᾳ τῆς »υγωτρός σου. 

αὐτῆς, εὗρε 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΔΡ. Ὑ1Π. 

ιο) .. ο 

Καὶ ἀπελύουσα εἰς τον οίκον 90 
μα 

η σὸ δαεμιόνιον ἐζεληλυθος, καὶ τὴν »υγα- 

σέρα (εθλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. ] 

Καὶ πάλι [ἐξελθὼν 
” εν Ἡ 

ο6 σῶν ορίων τυρου Ῥοσχαι ο] 
.. ο.” / λ ρω / Δ 

σιλώνος, ἠλύε 3 ες" τὴν άλασσαν τῆς γαλιλαίας, "νὰ 
” / / μη μέσον τῶν ὁρίων. δεκωπόλεως. Καὶ Φέρουσω αὐτῷ κω- 53 

Ν / “/ 

φον ὃ ἕ ου µογίλαλον, 
. ρ” ] Ν ο 

Λο παραλαλουσι ουτονν ου 
ρα ν ο” ΔΝ -. Ν / / .“ αι Ν 

ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. Καὶ Ἡ ἀπολαξόμενος ΄ αὐυτον ἆπο 95 
-”. ο. Σ/ .] . ε ”” .] 

σου ὀχλου κατ ἰδίαν, κεθολε στους δαλτύλους αυτου εἰς 
κ 9 ο” Ν τα 4 ιο ’ , ”// 

σο ὠτα αυτου καὶ πτυσας {ψατο τής γλὠωσσής αυτου" 
] / ιο Ν / . Ν ’ 

Καὶ ἀναθλέψας εἰς τὸν οὐρανον, ἐστέναξε, καὶ λέγει 34 

αὐτῷ ἐφφωθὼ, Υ ὁ ἐστι διανοίχθητι. Καὶ 

διηνοίχθήσον 

φλώσσης αὐτοῦ, Ὁ 
3 ” 6 α ὃ Χο / 3/ - 

Ουτοίς» «ο ϱ0εν ειπωσυ 

ολ Γ 2 νι 

χαωὶ ἐλάλει ὀρύῶς. 

7 εὐβέεως ' 36 
μ] 2 ο 5 Ὁ ΔΝ Ν 8 / « Ν αρ... 

᾿αὐτοῦ. αἱ ἀκοαὶ, καὶ ἐλύθη ὁ δεσµιὸς τῆς 

] ο ΔΝ ] Ν 3 ” 

ὅσον δὲ αὖτος αὐτοῖς 

Ρο ἦλθε διὼ σιδώνος. 4 πρὸς. ἔρο μογφγιλάλον. 

(Ἡ) σὴν θυγατέρα βεθλημένην (σὸ παι- 

δίον βεθλημένον, Ὦ1,. 86. Ἐν. 9. 10. 19. 

Μί, Ε.) ἐπὶ σῆς κλίνηε, (ἐπὶ σὴν κλίνην, 
ῬΏ. 55. 86. Ὦν. 9. 10. 19. Μι, ἔ, ὑπὸ 
πὴν κλίνην, Ὦ.) καὶ πὸ δαιµόνιον ἔξεληλυ- 
ῥ6ε. ΒΡΙ.. 1. 38. 86. 909. Ἐν. 9. 10, 
19. 18. 19. Μί. Ε. 8ΥΓ, Ῥεγ5, Ας. 

Οορέ, Απ. γυὶρ. Ἡ. εχο, νετοῃ, 

(ο) -- ὁ ἴπσουε. α. 10. 40. 69. 194. 

918 (ουπα «1. Ἰ.) 2926. 9293 9986. αἱ. 
15, εί ΕναηρεΙείατία. Μί. ΒΗΥ. α. 

ες. ᾱ. ο. Ε. Κ. ο. Ρ. ᾳ. Χ. 14. 1Τ. χ. Ψ. 
ΥΓ, Ῥετα. Ρ. οοἳϱ. (9) ΒΏ (8ε. β.) 
1. 98. Αντ, Οορί. 41. 8ὺ5. Μοτο. 
γρ. δαχ. Τί. (4) ΒΡΙ, 1.19. 69. 
194. Ἐν. 20. μ]αν. παρὼ. 68. 500. 
(9) ἆ νὰ µέσων τῶν ὁρίων. 218 (οἵη αἱ. 

6.) αἰ. 9. Μι. ψ. ἐπίετ Πιείοδ πο, 
ανίρ. Τι. ὄνὰ αν 44. Ἠι. ἀπὸ τῶν 
ὁρίων. 98. εἰς τὰ ὅρια, ΆΥΥ, Ῥετο. 

(8) -Γ καὶ. ΒΕΌ. (8ἱ. β.) Ῥεμο», 1ΡίΝ, 
Λίπ, Ὑγμυὶσ,. Τί, Αἰοίου ΒΥΠΟΡΘ. 

(8ἱ. β.) σα, ς 
ης (18 ποία(πι). ομηέ. νΕΓΟΠ. ν]πά, 

(ὁ μογγιλάλο. Ε3 31, ΤΤ. 191. 191. 
151. 996. αἱ. ΙΤ. Ῥ]αγεσνε. Μι. ΒΗ. 
αἱ. Τ. Εὰ. ΟΥτ. Αποίος ΞΥΠΟΡΕ. Υ]οί, 
(α) ἐσιλαξόμενο, ΕΞ 8. αρ. Γαίεέ, 
61. 108. 181. 1423 918. Ἐν. 94, 96. 
8]. 16. Μι. Χαν χ. 10. αρρτε]λεπάεπον 

γυῖς. νετς, διςοἴρίετὸ, οβηΐ, ΥεΤΟΠ. 
νἰπά, αεογίεπο, εοἱΏ. «οςΏ. αάθωπιεπ», 
Ῥτϊχ. (ΣΧ) απτύσας ροπϊίασ αΠίε ἔδαλε 
η Ὦ. ομηί. νοτς. νετοη. νἰπά, οο]Ώ. 

ϱπΏίθ εἷς σὰ ὦτα ἵπ 13. 69. Ῥοδί γλώσσης 
αὐτοῦ ἵπ 194. «(0)58ὐ5. (5)ΞΒ 
Ῥ{. 109, ευ. σᾶΠέ, νεΤΟΠ. νετς, 
νὶπᾶ. οϱἳΡ. (α) αὐτῷ. 194. δν). Ρ. 
(ϱ) Ξ 90, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν πὸν 9)εὸν. 
Ἐν. δ1. |. ὀρθῶς] ἀἰνεγίο, νετο, 003 
Δεπέεγ, νετοη. νἰπά. εαΠέ. ο0τΏ. «ο]ῦ. 

(ο) μηδὲν. 999. 984, μηδοὺ μμδὲν. Ὦ. 
(4). οἱ | δ, Ὀ. (9οἆ 

οἱ. εονὺ. | αὐπὸ  Ξ- ΑΒΙ.. . 38. 
68. 10. 118. Μι. α, ᾱ, γυς. 

Κα) διεστείλατο 26 



/ το 

 2γουσέ µου καὶ 

ςΑΡ. ΤΙΙΠ. ΥΙΠΙ. 

/ 

 χ διεστέλλετο,, 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ϱ ” / 3 ’ ἴ 

μαλλον περισσοτερον εΧΊΡυσΖύΟΝ. 

187 

Καὶ 
ο .” 2ζ , ’ ο” / 

υπερπερισσως εζξεπλησσοντο, λεγοντες' χαλωςδ παντα 
/ Ν λ λ ρω ὸ / 

ο αλήρὰ Ἄοέτους χωφους ποίει ἄκουει» Λου 

λους' λαλεῖν. 1 

λ λ ] 

4 σους ἀλά- 

Ἐν ἐ Ααίραυς ταῖς ἡμάραις, [μέ νι λἠῤλλώς ὄχλου 
ὰς ὁ ντος», καὶ μὴ ἐχόντων σί φάγωσι προσκαλεσάµιενος 
. Ν -- / ρω 

ϱἱ Τ τοὺς μαθητὰς ΓΞ-αὐτοῦ, λέγει αὐτοῖς, Σπλαγχνί- 
2 Ν Ἆ ”/ / 1) 1. ϱ ο” ἃς 

ζομαι επι τον ΟΥ ον) οτι 01 "ἡμέραι” τθεές» 

/ 2 λ Ὡ / “/ 

λυσω αυτους ' νήστεις 
3 ” 6 -” 

εν τη ὁδῷ᾽ 

2 2/ / 

ου, εχουσι τι Φαγωσ.. 

» / 

ώς προσµα- 
λ Ε] 

αι εὼν ἄπο- 
5 ο” ε ὃν 3 / 

εἰς οἵκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται 
ο Ν το, Ρ μ ” ᾳ / Ῥ / /”/” 

σωες γὰρ Ῥ αυτων Ἱμακροῦεν "ἤπουσι. 

4 Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" " πόθεν τού- 
ὃ ΄ / ε ο) /“/ ώ 2/ 3 τι 2 / ” 

τους θυνησεταέτις ὠδε χορτασδιαρτων επ “ερημίας; 
ῳ / ] / 

δΚαι επηρώτω αυτους' 

Καὶ 
ς / χ πο // 

παρήγγειλε 

. / 3 6 Ν ο’ 

ποσους εχετε ἄρτους» 0ἱ δὲ εἰπο) 
». 2 ϱ] ι] 5 Ν -” 

σῳ οχλῳ αναπεσεν επι τής 

δο.» σπώλιν πολλοῦ. 
κ. ς 6 υ. 

: οἲ ὁ Ἴήσους, 
] ς / 

Ίμερας. 

(8) -ἕ- αὐτα. ΒΕ1,. 61. Οορέ. ΆΑτπιι 
{Β-58. (6) ΒΡ(8ε ϱ.) ΑΜ. 1. 
15. 98, 98. 59. 61. 09. 19. 209. Μι. 

πα. 1.τ. 10. Αντ. Οορί, ΑδίΠ, Ανπι 

αοίμ. νυὶς. Τέ. πάλι σαμπύλλου, 194. 

πολλου. Μί. ο. Ὀῖς. Ε. οί ρίιτα Έναῃ- 
βε[ἰδίασῖα, (1) ἐλθόνσος. 225. 80. 
ΒΙΤΕΠ. α1. 4. εἰ ΈΒΏατβρετ. 1. Με. ο. | 

“Ἔσιηη «εδ, σετπι. 9. ὓ αἱς, ο. θἰχίίη, 
(0ΞΑΡΡΙ.Μ. 1. 10. 11. 59. 601. 18. 
109. 106. 114. 9993 «1.4. Μι. ο. 10. 

ΑΥΤ, υίς, Αντι Ῥετ. Ρ. Οορί. ΑΠ. 

«Άτπ, άσίπ, Ῥυῖς. Τί. οχο. Ὀτίς. 
(0 Ξ 9Ι.. 1. ὔ9. Τ8. 106. αἰ. 9. 5ΥΓ. 
πἰτ, 6ορί.6οίἩ, γμαῖς. Τί. εχς, δεῦπη. 
9. ἑπιπποτγ. :(1) ΑΏ(Βί. π. εχο. γ.) 

ΕΕΟΗΚΙ.. 10. 1τ. 98. 98. 96. 45. 
61. 19. 115. 194. 191. 149. 918 (οτι 
16.τ]. 1068. εἰ. 9.) 999. Ἑν. 16. 19. 
41. 20. Μι. Ῥ. α. ο. Ὀἱ5. Ε.σ. 10. 11. 
3]. 9. Ασπι. Ουᾷ4. Τα]... ἡμέραις τρισὸ. 
Ὦ. ἡμέραις πρεῖς. 290. (πι) παραμέ- 
νουσι, καὶ, 49, διιδέπεπέ πιε; πεο. Ρ6ΤΠΗ» 

1. σα. γπ]ς, 
κα «/ [4 Φ 

εσιν, οτί προσροξενουσι 

πιεοπίηι δι Πιέν εί ΠΟΠ. 

ὑτὶκ. µοῖ καὶν 
ΑΙΠΙ, εἰσὶν, ἀπὸ πότε ὧδε εἶσω, καὶ. Ὦ). 

ομΠί. ΥΕΤΟΠ. γετο. οοΏ. νὶπά. σοἱῦ. 
| ξ- μα. Β. (η) νήστι. Τ1189. 
1068. 995. ρἵπτεσνγε. Μί. α. Ε, Ἱς. 1. Ῥ. 
α. 10. αἰ. 4. (ο) καί συε, Β].. ]. 

98. Ιίοπι 19. ΟοΡί. ὅτι καί συε. Ὦ. 
οιοπίαπι φιϊάαπι, ΠΕ. εχο. Ὀχϊχ. Φιιο- 

πζαπι φεέεπι αἰέφιί, νετοῃ. νιπᾶ, τες 
δὲ, Βγε, θεα. 9. σερ. «οἱ. (Ρ) -ἷ- 
ἐξ.Ώ., 89. 191. 4]. Τ. Υα]ς. οαπ{. οοτΏ. 

νὶρά, Ὀεῖϊκ. οοἳῦ, σοι. .  (α) -- 
ἀπὸ. ΡΙ.. 1.19. 98. 88. 69. αἰ. 4. Μι. Ε, 
(ϐ) ἤκασι. ΑΒ. 1. 46. 115. 194. ρ]ι- 
166νγθ. Μί.α. ο. Ὀϊ5. ἆ. ε. 6, Ζ3 3 Ἐά, 
(οίατα 8. 9.) Υ υἱς. 14. εἶσι, Β1.. Οορί. 
(9) -ἵ- ὅτι, Ῥ]μ. -- λέγοντες. 106. Μι. κ. 
5ντ.Ρ. εοἱ». (ἱ)Ξ0Ό. 69. ντ. αοΐ]ι. 
γιυἱς. 15. εαπ{.γεγοπ. νἰπς.σο]ῦὈ. οοτΏ. 

Ῥοςί ἐρημίας ροπῖέ Αγπιι (α) ἐρημίαι». 

ΑΚ. αἱ. δ. Μι. 10. ἐρημίᾳ. 108. αρ. 
Ῥ]τεῦϐ, (κ) παραγγέλλιν Β)Ρ 6ν. Πω. 



ιο 

16958 ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 
” Ν Ν λ ε κ Ἱ / γ ” / 

γης και λαδων σους επτο αρτούς» ευχαριστησως 

ζΑΡ, νυΤΠ1. 

ο” . ε ν ο ως “/ 

ἔκλασευχαὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα ”παραθώσι" 
” ος / 3ο Ζ Δ 

καὶ παρέθηκαν τῷ ὄγλῳ. Καὶ εἴχον ἐχθύδια ολίγα" καὶ 7 
Αα. / Ω β ” λ 2. ἡ λα εΤ δ 
Ευλογησας» εεπε παραθεναι---καὶ αυτα. Φαγον 8 
δν / ιά / ἂ, Ας) / δὲ” καὶ ἐχορτάσθησανἩ' καὶ Ίραν περισσεύµατω χλα- 

ιά Δ ε / “ 

σµάτων, ἑπτὰ σπυρίδας". σαν δε Ἱ--- οἳ φαγόντες' 9 
/ ” / 

ὡς τετρωκισχέλιοι' καὶ ἄπέλυσεν αὐτοὺς. 

Καὶ εὐθεως ἐμιξὰς εἰς 8 τὸ’ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητών 10 
-”» ᾗο- - /“ ΔΝ 2ο 

«αὐτοῦ, ἠλθενείς τὼ Ὁ µέρη” Ἰδαλμιωανουθά. ] Καὶ [εζήλ- 11 
. -” . » ”- 

θον οἱ φαρισαῖοι, καὶ ἠρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητουντες 

παρ αὐτου Ὁ σηµεῖον 1 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντες 
” ως / 

αὐτόν. Καὶ ἀναστενάξως τῷ πνεύµατι ἳ' αὐτου, λέγει’ 19 
΄” ο Ν “/ ὩὨ -” . ”. // 50 Δ / ο- ” 4 

σέ ἡ γενεὼ αὗτη "σημεῖον επιζητεῖ: ἀμῆν λέγω ὑμῖν, 

Ψ εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτη σηµεῖο. Καὶ ἀφεὶς 8 

(Ἠ) -- καὶ. 098. 10. 36. 40. αἱ. 16. 
ΜΙ, Υ. 5. ᾱ, Κ. ρ. απ. ΙΤ. αἰ. 4. Εὰ. 
«οι, σαπΠ{. νετο. ὈπΙχ. 

θᾷσι. ΒΟΙ.Μ. 19. 99. 69. Ὦν. 18. 19. 

Μί.ς. 05. Εξ. (48) -- σαῦτας. αὐτὰ, 
ΑΕΚΜ.Ι, 11. 19. 69. 19. 106. 114. 

194. 999. αἱ. 10. εί Ῥατ)ετ. 9. Μί.ς. 
15,6. Ε.τ. 10. 8ντ. αίγ, Ῥετε». αοίἩ. 
Βίαν. Υυὶς. Τι. ῬοεῬί εὐλογ. -ἵ- αὐτὰ 

ΒΟ1. 6. 10. 26. 116. Αντ. 441. 
(0) παράθετε καὶ αὐτὰ. 38. καὶ ταῦτα 
παράθετε. Ο. καὶ ταῦτα παρατιθέναι. 
Έ1, Ἱίοπι 115. καὶ αὐτοὺς ἔκέλευσε πα- 

«ζατιβέναι. Ὦ. οαηί. | καὶ αὐτὰ] - 1. 

10. 26.61. 61. 134. Βυὺτ. Ῥευε. νν. 
γυ]ρ. Πέ. σῷ ὀχλῳ. Με. ο. Οἱ. | -- 
καὶ. 94. 151. 995. αἱ. 4. Μι. Υ. κ. 

10. 1Τ. Ρες. Ρ. | παραθεναι] παρα- 
έηναι. 19. 11. 394. ΑΙ. Μι, ο.Ἡ. 11. 

14. παρατεβηναι. Α. Ἑν. 18. 19. 
(9) καὶ ἔφαγον. ΒΟΡΙ,, 1. 88. 40. 194. 
«γε, Οορί. Υπ]ς. 1. (4) -- πάν- 

τε ΜΜ. θἰ. 12. Μί. 10. (ε) -Γ 

(4) παρασι- 

πλήρει,. 19. 99. 69. 90. 194. Ἐν. 18. 
ν]πά. (0 Ξ:8Ι,. 98. 69. Ἐν. 18. 
19. Μί. Ε. Οορί. (8εά αἀθρί ἵη Αταῦ. 
δἆ ΠΥΡ. Οορίῖσα ρορῖία.) (ϱ) Ξ. 

ῶ.. 1.194. 121. 1423 29. Μι. ε. 10. 
(11) ὅρια. Ἰ). 5τ. Ὀγῖχ. «οἱ. έἔεττα, 
νὶπὰ. (4) µελάγαλδα. ὉΧ μαδεγαδὰ. 
Βί. β. μαγαδὰ. Ὦ33 Μαρίάαπ . Μα- 

Φεάαπι, οἈηί. Υετοη. Ὑετο. «ος. 
εο1ϱ. ν]πἀ. Οοἀᾱ. Ῥ]επῖαυε αρ. Δης. 
Η]ετ. μαγδαλὰ 5. μαγδαλὰν. 1. 18. 
69. Ατ, Ρ. Οορί. ἀοίμ, || Τεείίοπεπι 
τες. Ἠαβεηέ ΥΓ. Ρ. 6906 1η πι, εἰ 

5οπο]ία νεί. (ΚΚ) -- τὰ Ὁ. (1ἱ)Ξ- 

Μι. 10. | -ἵ- ἰδεν. 68. «οἱ. (αι) Ξ 
ὮὈ. 1. Βατρεν, 1. Ατγ, α]ς. Τί. (εχο. 
νετο. ΗΕἱΧ. «ο1ῦ, οοτῦ. δετπ. 1.) ἕαυ- 
σοῦ. ΑΕ. (η) ζησεῖ σηµεῖο. ΒΟΡΙ.. 
1.95. 118. Οορί. νγετομ, νετς, νὶπά, 
σο1Ώ. (ο]. θεά ΟΣΕΡ. πέπεο. Ἅ(ο) Ξ 
Ρ!. Ἅ(Ρ) οὐ. δ. 18. 69. 194. δεὰ 
ΟΥΡ. εἰ δεθήσεται, τουτέστιν, οὐ δοθ. 



' 

9 / // 

17 τους ουκ “"εχομεν. 

/ 9 [] / 

ἳ 19 έχοντες ουκ ἄκουετε 

ΑΡ. ΤΙΠΙΠΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 189 
] λ 5 Ν / ” 9 λ // 9 ΑΔ 

αὐτοὺς, ἐμβὰς ἀπάλι Τξείς το πλοῖον,  ἀπήηλθεν 
. Ἆ / Ἆι 3 / , / 

14 εἰς τὸ πέραν. Καὶ ἐπελάθοντο ἵλαθεῖν ἄρτους,"' καὶ εἰ 
 Ἡν 2/ 3 ιο /πσκ ῤ) ε ν» 4 πό . ρ 1 

μη ενα ἆρτον ουκ εἰχον ᾽Μεὺ εαυτων "εντῳ πλοίῳ. 
Ν / 3 Γη / ο ο ” ΄ 9 

16 Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λεγων' 3 ὁρᾷτε, [λέπετε ἀπὸ 

τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, καὶ τῆς ζύμης 8 ἠρώδου. 

Ν ν 4 

Και γνους 

16 Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, ὃ λέγοντες"' ὅτι ἄρ- 
ε 0 ” / / 

ἆ ὁ Ιησοῦς, λέφει αὐ- 
ὡ , ) / 2/ 2 / 

σοῖς' τί διαλογίζεσθε", οτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὕπω 
” νι / Ε) 

Υ0ΕίΤΕ» οὐδὲ συνιετε; ἐ 

Ν ι) / δίο 1 

Ἡ που) οὗ μινημονεύετε; Ἠὶ Ὅτε 

/“” 5 / 3/ Ν 

σε Β πεπωρωμένην ἔχετε τὴν χαρ- 
-- λ / 5 

18 δίαν’ ὑμῶν; ᾿Οφθαλμοὺς ἔχωτες οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα 
“ 

λ / 3/ ]ς / ᾿ λ , 1 , 

σους πεντε ἄρτους "εχλασαείςτους πεντακισχιλίους» 'πο- 

(α) Ξ- 108. Βντ. Οορίέ. νετοπ. οο10. 

ΤΙδορΙΥΙ. Απίς ἐμδὰς ροπιπί ΒΟΡΙ.. 
69. Απ. (τε) ΞΕΒΟΙ,, εοΓΏ. σεγπη. 

1. (οἱ. | ΞΞ τὸ. ΑΒΕΡ. αἱ. 94. (ἴια- 
Ῥοπί Βατόον. 4.) Μι. Υ. αἰ. 10. Εά. 
(8) ἀπηλόον. 990. Μι. 1Τ. 8ντ. {(6-Γ 
οἳ μαθηταὶ. Ὦ. 30. ο. 915 (οαπι Τ0. 
Ττ. 1098. αἱ, 9.) Μι, Ζ. οαπί. «ο]ῦ. 

οἳ μαθησαὶ αὐτοῦ. 19. 398. 09. 194.191. 

191.926. ἵπ πι. α]. 11. Μί.ςα. Κ. ο. Ρ. 
ᾳ. 8ίαν. (1) ἕνα µόνον ἔχονσες ἄρσον. ]. 

18. 09, 1έεπι Αππι. εἶ μὴ ἕνα ἄρτον εἶχον. 
Ὅ. νοτο. πὶοὲ απΙΙηι ΡάΠΕΠΙ, Φ1εΠι Ίια- 
Ζεζαπί, «απ. νὶπά. «ο1ῦ. «οτΏ. εξ πἰλῖῖ 

απιρ]έιδ Ιιαβεζαπέ, πὶοϊ πιπι ραπεπι. 

Ἴαμεηι Ἰιαδεῦαπί, νετοῦ. [ εἶχον] ἔσχον. 
Ἐά. (κ) μετ αὐτῶν», Ἐά. (5) εἰς σὸ 

πλοῖον. 58. αἱ. 4. Μι. ἆ. -«(25)90. 1. 
2.115. «αη{. γετοτ. Υοτς. νἶπά. οοτΕ. 
{ο]. Ιίοπι Ασπι. |. -ἵ- κα. Ο. 13. 68. 
194. αἱ. 9. Υ υἱς. Ὀτῖα. οο]ὺ. (4) σῶν 

"ρωδιανῶν. 1. 19. 98. 69. 118. αἱ. 9. 

Μί. κ. Αιπι. νἰπά. ἰοἱ. (9) Ξ ΒΕΡ. 
1. Τί. εχο. Ὀτίχ. σ6ΓΙ1.2. (6) εἶχὰν. 
Ὦ. ἔχουσι. Β. Ἱ. 9δ. φιιοά Ῥαπεβ ποπ 
Ἰαδεγεπί, Πί.εχο. Ὀτίχ. ϱ8{. Νἴπι. ἐλά- 

θοµιν. 14.46. 586. Ἅᾖ{4) - Β. Οορί. 
νὶπά, Ῥο5ί αὐτοῦ; παῦεί 1, Υ υἱς, νε- 

ΤΟΠ. «0ΡΜΏ. (6) -|- ἓν σαῖς καρδίαις 

ὑμῶν, Ὦ. 98. 61. 194. Μι, ο, Απ. 

ΔΙΠ. (ΥΓ, ρ. Ἱαῦείς, αςί.) οαΠἱ. νο- 
ΤΟΠ. γετς, ο0ΓΏ, νἰπά. οο1ῦ. σεγπῃ. 9. 

-/- ἓν ἑαυτοῖς. Μι. 19. 61. 69. || -- ὃλι- 

γόπιστοι. 19. 98. 61. 69. 194, Αν, 
(ΥΓ. Ρ. Ιαῦεί ο. αδί, εί Πποία ἵη πι: 
ΏηΟΠ ηνεπϊνϊ Γαίγαπιᾳπε αἀάΙίαπιεῃ- 
έπα ] η 9 εχεπιρ]ατίρις σγοβοῖς, Πδ- 
απε ἵπ Ρτϊογὶ βντα.) ᾖ{9Ξ ΡΟΡΙ,. 
1. 98. 99. 194. 9325. Οορί. νετο. ὅτι, 
106. οὕτω. οπηί. ΥΕΤΟΠ. «οΓϱ. νὶπά, 

οοἱῦ. (6) πεπωρωμένη (πεπηρωμένῃ. 
Τ 3) ἔστιν ἤ μαρδίω. Ὦ. οδίιδα πιω 

οογάα», οΏΏέ, νετοῃ. νὶπά. «ογΏ. εοἱὴ. 

οὐέιδιπι εδὲ «ΟΥ ΤΕΤο. εσεεαέαγι ]ιαῦε(ές 

οργο Υπἲν. Ὀγϊπ. ΡΕΓΠΙ. 2. Μπι. ραί. 
(1). Ῥεαπεπεῖθας Ἱαπσιπί ὅ6. 40. 
194. 191. αἱ. 16. ρἱάγεονο. Οορί. 8Ιαν. 
Αιτ, Ῥοτς. τν. Πέ. () Ξ28. 60. 
ΑΓΓ. ΤοΤΟΠ. νίπά, οο]δ. σοῦ. ὅτι. 69. 

191 αἱ. ο. Μι. ἆ. Ἅᾖ{(ἷς) -Γ- οὓς. 13. 
90. Οορί. Αγγ. επί, νετοη. υἰμά. 

οο]ϱ. σοτΏ. -ἰ- σοὺς. Ὁ. (!) καὶ, 

ΏΜ. 989. 115. 190. Ἐν. 18. 19. Μι, 
ο. ἔ. Απ 41, οα{, Οκ. δεν. 1. 

2. ΕΙΠΙΑΕΙ. 



κ 

σους κοῴήους 

οὐτῷ' δώδεκα. 
/ 

σχιλίους» 
” ε Δ ων ” 

Ίρατε» Τ οἱ δε εἰπον 
-” ] / ’ 

ἔπως οὐ” ὀσυνίετε; 9 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
μ / / ΄ 

Ἡ πλήρεις πλασμάτων Ίρατε; λέγουσιῳ 

ο ΄’ / / /“”/ 

σόσων σπυρίδων πληρώματα 

επτᾶ. 

ΟΔΡ. ΙΙΙ) 

/ Ν ον λ 

Ὅτε δὲ τοὺς ἐπτὼ 3 εἰς τους τετρακι- 20 

λασμιάτων 
/ / .” 

Καὶ 1έελεγεν αὐτοῖς' 21 

Καὶ [ζουέρχεται” εἰς Ὁβηθσωϊδὰν, καὶ φέρουσω αὐ- 93 
Ν Ν - 9 σ . οσο 

σῳ τυφλον, παί παρολαλουσυ αυτον» ένα αυτου ὤψηται. 
. 5 , ῶ, ο ” ὦ 4 , 

Καὶ ἐπιλαξόμενος τῆς χειρος "του τυφλοῦ, Υἐζήγωγεν΄ 25 
Ζ ας 1.91 ων « . λ / 2 9.4 2 

αὐτον ἐζω τῆς κὠμης' παὶ πτύσας εἰς τὰ ὀμμωτα αὐ- 
ν ὃ ΄ ΔΝ Ν ” Ῥ μας .ουα α. Φον ο / 

σοῦ, 3 ἐπιθεὶς τὰς γεῖρας ᾿ αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτον, “εἰ 
/ / / λ 

σι βλεπει. Καὶ ἀναθλέψας ελεγε’ [βλέπω τοὺς ἀνθρώ- 94. 

πους, «Οοδώὼς δένδρα, , 
ν] / Δ ο» α ΑΝ Ν εν] Ν , ” 

ἐπεύηκε τας χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμους αυτοῦ, 

ἴ 032 ἕρχονται, 

(πι) 519.69. ΜΗ. α. ἆ. «αΠέ. νετς. νε- 

το. νὶπά. οο]ϱ. οοςΏ. {1 Ίπ Ὦ 01. Ἱίέεπα 
4 Ῥ. αἰἰϊδᾳιιο Ίοσααι μαπίαί,. (η) -Ε 
αν ΟΜ3Σ3Χ 19.69. 194. αἱ.δ. Με. 
ο. αἲ Αλ. Αντι. Ὑυἱς. Ὀτὶχ. οἱ. 
φον... (0) πόσας σφυρίδας. Ὦ. 49. 
γυῖς. Τί. (ϱ) καὶ λέγουσιν αὐτῷ. 
ΒΟ1,. 115. Οορέ. Ὑυὶς. σετη. 1. 9. 
(α) λέγε. ΏΕΧΚ. αἰ. 92. Μί.ο. ᾱ. ο. 
η. ρ. 9ντ, Τί. Ἅᾖ{(τ) οὕπω. ΟΙ, 1. 114. 
118. 121. 999. αρ. Βίτομ. 99935 πῶς 
οὕτω. ΛΏατ. Μ. οἱ 98. το. 80. 
1956. 191. αἱ. 19. Μί. ε. Ε. Ρ. 5υτ. υίσ. 
Ῥουςς, ἄοίµ. Ὑυ]σ. Τί. (εχο. οαηί. 
νογοΠ.) ΤΙΠδοΡΗΥΙ. οᾱ. πῶς οὖν οὕπω. 
οἱ κκ ϐ69. 194. Ἱίεπι Αγ Ὀτίκ, 

(8) φνοεῖτε. ΒΡΏ 33 Ἐὰ. συννοεῖτε. Ὦ 3 

(9'ΡΟΡΙ,. 19. 69. 99. 194. 198. Λτν. 
Οορί. ΔΝ. Ανα. οί. Ὑπϊς. Τί. 
(0) βηθσα:ιδὰ. Ο. ΑΠ. Με. α. αἰ. 9. 
Τά. βηθανίαν, Ὦ. (οίμ. οαηέ. νεις. 
ος. νπά. Εεῖκ. (σ) Ξ 69. αὐτοῦ. 

1, αὐτοῦ τοῦ συφλοῦ. 191. 999. Μι.ς, 
(1) ἐξήνεγκεν. Β. (0) Ξξ Μι. ἀ. 1. 

Ατπις (α) -- καὶ.1. 19.68. 194, Τά: 
εαηί. νοζοα. οοἱδ. (0):6806, αὐτοῦ, 

.. ” 

περιποτουντῶς. 

2// 

ο. ιά ”’ / 

ΕἘίτα  πᾶλιν 95 
ν 

ωμή Λάαέ 

Έ ο) ὅτι ὧς δένδρα ὁρῶ. 

ΑΚ. 9. 286. Βα[ῦεγ. 2. Μί. τ. 35, 

Ῥοεγςε. (ορι. 6οίμ. γαἱρ. Ρεῖϊχ. ἐπὶ 
σοὺς ὀφθαλμοὺ, αὐτοῦ. 38. {6)5Ξ-»δΥΤ. 

Ῥετοα. Ατγ. ΑΠ. (ἆ) βλέπε». ΟΡ” 
στ. Οορί. Λδί. Αγγ, Ῥειβ. (6) Α 
ΒΟΣΕΕΙΊΙ8. 10. 19. 11. 94. 96. 45.19. 

16.108. 116. 194. 191. 191. 149. 151. 
9093 995. 41.18. Μι. Υ. κ. 13 η. ρ. 
4.5. 10. 11. Τά. (οείααι 5. 9.) ἄοιι. 

ας ΤΠνεορΙιγ]. ὅτι ὡς δένδρα. ΜΕ. 
Υ. ὡς δένδρα ὁ ὁρῷ. Με. ο. | Πες. Ὁ. ΛΗΙ. 

Ἐά. Ύετα. (80 περπασοῦνσα. 995. 
καὶ περιπασοῦνσας. 93993 (5) 

ΜΥΣ. ΑΡΗ, ἨΒετε. Ρ. κα). Ὁ. Ῥεὴς. νν. 

Ανγν. απί. νοτοή. νἰπᾶ, οοἳϱ. «ογ0. 
(11). 5 Ἀγτ, Ῥεϊς. ρ. | Βεεορί. Ἰα- 

ρεπί νους, Ὀη]χ. | καὶ ἤρξατο ἀναθλέ- 

ψφαι Ὦ. (8. β.) Ῥουε. ν. Ὑγι]ς, 

οπηῖ. ν6ΥΟΠ. νὶπά. «ογΡ. εοἳδ. σεγηι. 
9. Μπ. σα. |. καὶ δθλεψεν. Β1.. Ἱ. 
928. καὶ ἐνέθλεψεν. Ο. Οορί. Ατ.. || καὶ 

ἐεγοίησεν αὐτὸν ἀναθλέψαι, καὶ δάέλεψ εν. 
19. 09. |. αρενωθί, εί υἰᾶεδαί. Αιπο | 

ἀναθλ. ἔφαι] βλέψαι. 098. αρ. αν κὴ 

Ἐν. 19. 19. Μι. ε 



πμ. 
ν 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 191. 
1 λ / 

ἔγαὶ ἀποκατεσταθη, ἕ 

6ΔΡ,. ΥΙΤΙ. 

3 / ὃ ὰ ε] / ΄ 

εποίησεν αὐτον ἀναθλέψαι" μοἳ 
1 5 ἕ , . ϱ/ /” ἂν { 

96 ἐνεθλεψε τηλαυγώῶς 190 ὥπαντας. Καὶ ἀπέστειλεν 
α ᾿ ιά ᾿ ο ΄ Ν 5 λ / 

αυτον εις Τ οίκον αυτου» λέγων' Ἡυήδὲ εἰς την ω.η) 
Ακ Ν ./ νΝ 9 ” / /” 

εἰσελθης, μηδὲ εεπης τω εν τή μην Ι 

27 Καὶ Εξ Ἴλθεν ὸ η καὶ οἱ μμμς αὐσου εἰς 

9 σὰς λώμοις ραισαρείος” σης Φιλίππου. καὶ ἐν σ ὁδῷ 
3 / Ν ΔΝ 9 ” 4 2 ο» ”’ νη 

ἐπήρωτα τους μιαθητὰς αυτου. λεγων Ῥ αυτοις τα 8 
ελ λ 

98 λέγουσιν οἱ ὤνθρωποι είναι; Οἱ δὲ 1 ἀπεκρίθησαν"' Τίω- 
ρ / ΔΝ ΄ Ἐκ. ς / 5/ λ / 

αννήν τον [Δωπτιστήν καὶ σλλοί Άλαν ἄλλοι δε, δενα, 

90 σῶν προφητώ». 
/ / ο” 

ν δν ῥη "-- ο- 

ὑμεῖς δε 
χ. . Χ / . ο” 

Καὶ αὐτος ου λέγει αὐτοῖς''' 
2 Ν λ. « / / 

νο δε ὁ- πέτρος, λέγει 

90 αὐτῷ" 
Ν . / ει] -” ο 

σὺ εί ὃ δειανόρα. Ἔαι [επετίμησεν αυτοίς, 

9] Μδοὶ λέφωσι περὶ αὐτοῦ. 

- Ν 

ο Τη Γ0). κ, 
02 ἅπαντα. 

Καὶ ᾖρξατο διδώσκειν αὐ- 

ἵν 
ον) ἐπηρώτα αὐτοὺς, 

(1) ΞῬεηε, Ρ. καὶ ἀπεκατεστάθη, ΤΕ 
ΚΜ5. Απ. Μι. Υ. αἱ. ὅ. Εὰ. καὶ 
ἀπεκωτέστη. Ο],. 44. καὶ ἀποκατέστη.Ὦ. 
() καὶ ἐνέθλεσεν. ὮΤ,. 19. 98. 09. καὶ 

ἄνέθλεψε. Ἑ. 10. 1Τ. 56, 40. 12. 106. 
194. 191. 935. Ἐν. 18. αἱ. 55. Μι. ο. 
ᾱ. ο. αἴ. 8, ἢά. ΤΠεορΗψΙ. καὶ δέ- 
έλιψε, 69. Ἐὰ. καὶ ἔδλεπε. Μί. Π, καὶ 

ἔθλεφψε, Υἱοί. ὥστε ὠναθλέψαι. Ὦ. 

(8:. β.) Ῥεη. νν. Ὑμ]δ. Τέ. Ῥέειάό 
ΟΙγ». Ἰαί. ο (ἱ) ὅπαντα 5. πάντα. Ὦ 
ου.) Ὦ 1. 15. 12.6. 509. 
Ανν. υἱς, Ῥοης. Α;τ,. Οορίέ. Ατπιι 
Νις. Π. Ῥεεμάο Ο17Α, Ι8ΐ. | --σοἳθ. 
(ω)-- ΑΒΟΡΕΒΕΡΊ 5. 151. 9329. ΑΙ, 
Μι. Υ.ο. (1) μηδὲ εἰς σὴν κώμην εἰ- 
σέλβῃε. 81, 1» 909. Οορί. [{ηε ειὲ αϊ- 

νὰ εί ἰπ εαν [εἴ]ησιν σοΙς., | ὅ οσμή εἰς πὂν 
οἶκον σου, καὶ μηδεν) εἴστρ εἰς σὴν χάμην, 
1. απ. | ὅπ. εἰς τ. οἳ. σδ καὶ εἰς σὴν 
». μα κ οφο καὶ μή» εν) ην, γετς. [ 

ὕσ. εἰρ σ. οἳ. σευ, καὶ ὶ μηδὲ εἰς σ. κ. εἰσ- 

έλθμε, μηδὲ ὔσης σιὺ ἐν σῇ κώμη. 194. 
| ὕπ. εἰς τ. ο. σου, καὶ ἐὰν εἰς σ. κ. 
εἰσέλύῃε, μηδεν) (-{- µηδὲν, 61.) εἴπῃε 

μηδὲ ἓν εῇ κώμη. 19. 61. 69. νἰπᾶ, ἱίοιι 

(ομπῖδεο μἨδὲ ἐν σῇ κώμη) γρ. νετοπ.. 
Ὀτίχ. «0Ο. 6ετπη. 1. 9, σαΐ. | εἰς σὴν 
2. μὴ εἰσέλύης, ἀλλ᾽ ὕπ. εἰς φ. οἵκ. σου" 

καὶ ἑὼν εἰσέλθης εἷς σ. κ. μηδενὶ {-- µη- 

δὲν. 98) εἴπης (-Γ ἓν σ] κώμπ. Αιπι.) 

298. Ατπη. 

μηδεν} εἴπης ἓν σῇ κώμῃ. Ἁγτ. Ρ. ἵη 

Ὦ. Πέπι (οάά. αρ. Ἱπσαπυ Ότις. 

(ο) καισάρειαν. Ὦ. Τί. εχο. Ὀτίχ. 56ΥµΗ. 
1. 2..5δ8ΐ. οἱ). 0) ΞΡΕΗ.5Ι5 
(επι 8. 108. αἱ]. 4.) Ἐν. 99. Άπια. 
Αγγ, Τ. {εχο. ΡΓὶχ. «οἱϱ. εοτῦ.) (ο. 
(ᾳ) εἶπαων. Β031,. Οορε. 8γτ. | Γαὐτρ. 

838. 90. ΟορΗ. --- λέγοντες. Αγαι. Ὀηκ. 

-- αὐσῷ λέγονσει ΒΟΧΡΗ. 19. 69. 

194. αρ. Ἐϊτομ. Οορέ. πι. γπ]ν. τε. 

(0) -- οἱ μὶν. 13. 69. 194. αρ. ΕΙτοΙ. 
-- ὅτι. Β. (5) ὡςένα. Ὦ. γυ]ο. Τι. ὅτι 

εκ. Β031,.{ορι. (0 Β0οῦ31.. 58, 
Οορέ. ομη{. Υεγα. «ΟΥΡ. ου]Ώ. (α) οἱ 
δὲ ὠπεκρίῥησων. Ἐν. 18. (κ) -Ε ὁ 

υἱὸς σοῦ Φεοῦ. 1, 191. -]- ὁ υἱὸς φοῦ 9 εοῦ 

σοῦ ζώντος. 19. 69. 194. 8γτ. Ῥεη». ρ. 

9ΥΓ. Ηἴεγος5. ΥοΤΟῦ. |. Μεεερί. Ουἵς., 

ἀϊρ. (τν) αδ, ὅπι αὐτός ἐστιν ὃ πθιστὸς, 

19588 ἵμ μι, Ὡν, 18. Με 6, 5εμιε!, 

καὶ ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς σ. ». 



ο, , ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ, ΥΙΠΙ, 
Ν ϱ/ ” ΔΝ ϱὶ -” 0 / Ν ι] ιν 

σοὺς, οτι δεῖ σὸν υἱον σοῦ μμ αννα πολλὼ κο. καὶ 

ἀσοδοκιρασθηναι " Οοἀποὸ' τῶν πεεσθυτέρων καὶ 3: τῶν" 

ἀρχιερέων καὶ ὃ ΔΕ τῶν γραριµωτέων, καὶ ἀπομτωνθῆναι, 
ο . υ ς / ο“. 3 -” Δ 3. 8 / 

ὧετα τρεις Ίμερας ἀναστήναι.] Και παρρήσιᾳα 95 
Ἆ / 9 να ΔΝ / 2 ΔΝ ε / 

σον λογον ἐελαλείι αι προσλαξόµενος αυτον ὁ πετρος, 
.. ο Δ 

ρξατο ἐπιτιμάν αὐτῷ. ὉΟ δὲ Σεπιστραφεὶς, καὶ ἰδῶν 99 
Ν ϐθ Ν « . 3 / 6 σ// / { / “/ 

τους µαῦητας αυτου» επετέμησε "τῷ πετρῳ, λέγων) 
/ ι, / ’ ω / ” ”” ρω 

ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ" ὅτι οὐ φρονεῖς τὼ τοῦ »εοῦ, 
.” Ν 

ἀλλὰ ἔτα΄ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ προσκαλεσάµεενος τὸν 54: 
2/ Ν ρω ” « ” α” ι) ” Ἡ ϱ/ /“ 

ὀγχλον συν τοῖς μιαθηταῖς αυτου, [είπεν αὐτοῖς' Ὄθοοστις 
9 ΜΑΝ. 1νὰ πα / ϐ ε αν ο μα . 

έλει οπίσω (νου ἀκολουθεῖν απαρνήησασύω εαυτον, λοί αρα- 
Ν λΝ ε ” Νας / ολ] λ 

σω τον σταυρον αυτου» ΧΑ ὠκολουθείτω ωοι. ] Ός γαρ 55 
λ / Ἡ λ ε ως . , / Ατπνα ] 
αν Φέλη την Ψυχή αυτου σωσαίι Φπολεσεί νο ὃς ὃ 

λ , / 

ον ἀπολέση Ὁ -σὴν ἑαυτοῦ ψυχὴνν 1ένεκεν ἐ έμου καὶ σοῦ εὖ- 
/ “ 

αγγελίου,  Ἱ σώσει αὐτήν. Τί γὰρ πώφελήσει «οο ὤν- 96. 

. ” 

« ο) ὑπὸ. Ἆ ΩΩ εἶ σις. . έλθει. 

ον. Χ ε ” .. 

κ σην Ψυχᾖν αυτου. ο. Τ ουτος. . ἄνθρωπος. 

(2) ΒΟΡΚΙ, 10. 11. 60. 114. 20. 8.18. 19. 95. 8]. ὅτ. Μι. ΒΥ. ο. Ε. 

Μι.ο. τα) Ἑ ΟΡΕΗΜ.ΙΟ.1Τ. Ες. κ.ο.α.κ. 2. 14. Ιπ. Τά. Α;γ. 
106. 194. 191. 935. Ἑν. 18. 94. 36. ἍῬετε». {ΙΝ. οίµ, Ὑπϊς. Τί. (εκο. 
91.99.39. αἱ.96. Μι. ΒΗΥ. αἳ. 15. κεο]ῦ. ρετη. 1. σαι.) Οτίς. ΤΠεορΙγΙ. 
(0) ΞΟΡΕΗΙΙΜ.10.11.45. () ΒΕΕΚΗΚΜΒΕ. 11. 18. 69. πο. 

61. 16. 106. 108. 194. 191.181. 935. 108.194. 181. 15τ. 918 (ευα ο]. 8.) 
Ἐν. 18. 94. 990. αἱ.28. Μι. ΒΗΥ. α]. 9239. 996. Ἐν. 19. 989. 98. ΑΠ. ο 

14. Εά. (ε) τῇ (5. ἓν τῇ) σρίτη ἡμέ- ΕΒΗΥ. αἱ. 15. Ἐὰ. [Ξ-Οεἱᾳ. | ὃς Σ ἄν 

ϱα. 1. 18. 14. 98. 09. 118. 194. Ἑν. ἀποχλέση σὴν ἑαυτοῦ Ψωκὸν 5- Γ3 οαπί” 
26. Μι. ΙΤ. Βγτ. Άτπ. Βαν. εαΠί. ὃς δ ἄν ἀπολίσει αὐτὴν. Ὦ 3 Χ οαπί. 
ποσπι. 1. τετ. ἹπίερΓ. (ἆ) -- ἰη- νἰπά (0) Ξ Ιαν. 1. | Ξ- ἐμοῦ καὶ 
σοῦ.. ΑΕΚ. 106. 116. αἱ. 4. Μί.χ.σ. ὮὉ. 98. Ασπι, σβη{. ΥοΓΟΠ. νοχο. νιπᾶ, 
10.8Υτ.Ρ.τἱχ. (6)ΞΒΡΙ, (κα οΟνς. (απ)ΞΑΒΡΚΙ. Ἱ. τν 40. 
λέγει, ΒΟΙ,. εοτΡ. | Ξ- 60.  Ἅᾖ(6)Ξ πἸθ. 599. αἱ. 4. εί Ῥατρεν. Ἱ. Μι. α. 
1). ο. 990. (α) ΒΡΙ,. 1. 19. 98. ἍἈνγ. πίς, Ῥεχοα, Οορέ. αοί. βιαν. ε8 

80. 61. 69. 115. 194.189. Εν. 31. ΜΙ. γας. Τί. Οτίς. ΠίαΙ. ο. πιατεῖοι, 
ο. Ε, δεπλε]. 5Υ1. ρ. ἵη πι. Ψυῖς. Ἡ. (η) ώφελετ. ΒΗ. νετο. ὠφελεθήσεσαι. 96. 
Ονίς. Λιιοί. 6ΥΠΟΡΝ. () ΡΕΕ«Η Ἅᾖ{(ο) ΕΕΚΑΗΙΜ. 1. 19. 38. 69. 106. 

ΜΑ, 1.10. 11.16. 108. 110.118. 191. 195ε«985. αἱ. 10. Μι. Ψ. Ἐά. τὸν ἄν. 

191, 151. 198. Ίπ πι, 9961 990, ιν.  θρωπο. ΑΡ. 38.19. 194, 14934 Οτἱ6. 



6ΕΑΡ.ΥΠΙ.ΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 1095 
: Ν / ν ” 

ὔρωπον Ρεὼν ερδήση” σον κόσμον όλον, πλω! ζημιωθῇ ή 
μό / 

ο τὴν ψυχῆν αὐτοῦ; ""Ἡ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγ- 
.” ” 5 ” . -9 9 5 Α ο } 0 

88μα τῆς ψυχῆς αὐτου: 6 γὰρ ἂν επαισγυνόη µε 
3 Δ / Γη Γη / -. / 

καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτη τῇ μοιχαλίδε 

καὶ ἁμαρτωλῷν καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου {επαισχυνθή- 
/“ πα ϱ/ / β 2 ” δοζ ” ψος ο .”. 

σεται αὐτον, ὅταν ἐλθη ἐν τῇ θὐξη του πατρος αυτου 
3 -- ως / ρ.. 

1 μετὼ Ὁσῶν ἀγγέλων Ἀτῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς' 
κ. νι / ολ, ϱ/ » αν ὠ ο {/ ε ο 
ἁμὴν λέγω ὑμῆ, οτι εἰσί τιες τῶν ὧδε ἑστηκότων 2, 

ϱ/ πο / /”/ 9 / ϱ/ 9 ὸὃ Ν 

οἵτωες οὐ μὴ Αγεύσωνται «ανάτου, ἕως ἂν ἴθωσι τὴν 
” ” ” 3 

{ἑασιλείαν τοῦ «}εου ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει.] 

2. Καὶ μεύ᾽ ἡμέρας εἕ [παραλαμιθάνει ὃ ᾖησοῦς σὸν 
/ λ λα ἃ / λ 3 

πέτρον, καὶ ὁ τον Ἰώκωξον, καὶ ὉΤ Ἰωάννην, καὶ  ἂνα- 
μμ 3 Ν 4. 4) « .. α , δ “ΜΕ / . 

φερει αὕτους εἰς ὄρος ὑψηλον "κατ ἰδίαν Ἡ μόνους" 
Ἡ 'Θ καὶ δµετεμορφωθη ἐμπροσύεν αὐτῶν». Καὶ τὸ ἱμάτια 

. ο. Ἡᾱ} / /“/ ο. // ν/ / ϱ 

αὐτοῦ Ιἐφένετο. ὃ στίλδοντα, λευκὼ λίαν ῦὶΞξὡς 
ν. 48 π’ .) 2 ” -- 3 , ” 

χιῶν, Ἱ--- οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευκᾶ- 

Ν 

ν Τ 0). 

(Ρ) κερδησαι, Ὦ. κερδήσας. Ἱ. (α) ζη- 

µιωθηναι. Ἡ,. καὶ ζημιωθηναι. Β. (1) Ὑς. 
γ. αἱ. 11. Εά. (4) ἀνάγει. Ὁ. (8ἱ. β.) 
(6) λίαν. ὅδ. Ἑν. 19. λίαν κατ ἰδίανι 

31--61. σοιπι. 9. | ἢ σί] σί γὰρ. ΒΙ.. 

98. Οτἰς. ἂ σί γὰρ. Ὦ3 ον. (5)ΞΑ. 
χά. ἐὰν. Ῥ. 45. 89. ΑΙΠ. Μι, ἨΠΥ. αἱ. 

1. (ἐ) οοπΓιπᾶεί, Πέ. (εχο. σαπ{. 
οοτΏ. ν{πά.) ΟΥΡ5. δεπιε]. Αιηῦς, Ρἱ9. 
(α)-76. (κ)ξι1. Ας, γυἱς. πῃς. 
 Απίο ἀγγέλων Ναδοπί 90 918. | 
αὐτοῦ. Ε. εππιοτ. Αῑ]αί, Οἶεπι, Ας. 
σῶν ἁγίων αὐτοῦ. Οορί. (7) ὧδε τῶν. 
ΒΏ3 ὧδε ροςί ἑστηκότων ροπαπίέ Ἱ. 
Οορί, Οτἰρ. | Ξ- ὧδε. νἰπά, νετυωῃ. Β]9 
εχίαί ἵπ οοἱο. (2) -ἵ μετ ἐμοῦ. 

Ὦ. «Ἀπί. ΥεΓοΠ. νογο. Ἰίεπι οοτΏ. 
(3) γιύσονσαι. 1, 181. 151. 916. ΑΠ, 
Μι. κ. α].2. Ἐά. (9)69, 106. 108. 

Ἀ.τ. Μι. ο. ἀ.ε. Ε.11ἱ.6, (ο)ΞΛΕΕ 
4ΗΜς. 108, 191.151. 9965 ΑΙ, Μί, 

Ύος, Ἰ, 

194. Ῥοβί μόνους μοηῖέ8, | 5 Μι. 19. 
25ίΠ. Οοἆι αρ. ως, τας. (05 
44. 129. Ἐν. ὁρ. Μι. 19. Βστ. Ατγ, 
(5) -ἕ ἓν τῷ προσεύχεσθαι αὐτοὺς 5, 
αὐτὸν. 19. 98. 69. 194, Οτῖς. ἀῑδετία. 
(1) -ἰ- καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

ὧς ὃὁ ἥλις. ὅ8. Ἑν, 8ρ. Μι. ο. ἔ, 
(1) ἐγένοσο. ΑΏΌΕ. ΑΠ πιυ], Με. 
γ. αἱ. 8. ΟΥ. ΤΠπεορ]ιγ]. 051. 
(!)Ξνετοπ. οοἱδ. Απίθ στίλθ. ροπίέ 

Οτίς. (αι) -- ΒΟΙ.. 1. Άτπι, ἆΗ, 
εδηί. || ὡς σὸ φῶς. Ἑν. 198. Μι, ο. Ε. 
Ουρ. (π)τνεγς, [| ὧς οὐ δύναταί σις 
λευκᾶναι ἐπὶ σος γῇν. Ὦ. ΥΓ. «ΒΠί. 

νῖπά, Οικία φις ποπ γροίεδὲ /αοργθ 
(Ξπρετ έεγταπι, νεΤΟΠ.) νὶπά. ΥΘ6ΓΟΠ. 
μέ Ποηιῖπεν Ἱπίηέίπι ποπη ροβθεπέ Γεγγον 



194 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
/1/ / ” ἳ κἳ ο . 

ναι. . Καὶ ὠφθη αὐτοῖς ἡλίας σὺν ῥωσεῖ" καὶ ἧσαν 4 
ιά /“/ ως Λ ὃν ος 4 

συλλαλοῦντες τῷ Ίησου. Καὶ Ράποκριθεὶς ο πετρος δ. 
/ Ὄω ο 6ρὶ λό η] ς , 2) ιο 

λέγει τω σον) ραςοί παλὸν εστω Ίμας ὧὦδε είναι. 
.// / // ν ω Δ / Ν  ῶΝΕ 

Ἴχαι Ἰ ποισωμεν σκηνᾶς σθείς2 σοί ία», Άάί ῥὠσει 
’ λ / / 5 ΔΝ 3/ / : σι “ 

μιαν καὶ ἡλίο αν. Όυ γαρ ᾖδει σι ο. λαληση' 6 
.’ Ν ./ /“/’ Ν ] / / ” / 

ἑοοήσαν γὰρ ἔπφοβο, Καὶ ἐγένετο νεφέλη επισκιά- 7 
δι μή, Ν .” // Χιλ αν / .... 

ζουσα ὰ αυτοῖις' καὶ Ἀοοήλθε Φωνή εκ της νεῴελης» τ. ς 
ο ὅσκὃ ε ο/ ε Ἆ ] ”. 3 /.. 8 

ουτος ἐστι ο υἱὸς µου ο ἀγαπήτος, αυτον ἀκουετε. Και 8 
Φὁ2ο/ // 4, “”/ »ν/ φ’ 5 

Σεζάπμω περιθλεψάμενοι "οὐκέτι οὐδένα εἴδον, ' οιλ- 
) νά Ν 2 ” / ο .οξ ” {4 ; : / 

λωώ τον (ήσουν µονον μεθ εαυτων. Καωταξβαμόντων 9 
ν Ἀ) ο ΔΑ τω / το Ὀ, Ν 

δὲ αὐτῶν ἀπὸ του ορους» διεστείλατο αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ 
4) σα 9 ὃ αι 9 κ ο) ει ΕΝ - ον β / 

“9/ηγήσωνται ἆ εἰθον εἰ μή ὁταν ο υίος του ανθρώπου". 
δν. πέν 6 Ν Δ / 2 / : { κ 
ε νεηρων ἀναστή. ] Και [σον λόγου εκρώτησαν ' προς 10 
« ἃ ή // 8 ο ” 2 

ἑαυτοῦς», συζήτουντες», τί εστι ἕ 9» το εκ νεκρων ἀνα- 
” // ᾱς / κ / ο ο σος / Ἡ 

στήναι. άν επΊρωτων αυτον, λέγοντες' "οτι λεγουσω 11 

δω λαλήσει. 089 ἀποκράῃ. 

στο σ ΟΝ9. ἐγένετο, 

Ῥεητς. Ρ. || γναφεὺς] κναφεὺ.. 10. . 956. 

πο. 124. 92Θ3Χ ΑΗΙ. Μί.ο. Ε, Κ. π. Ρ. 

2. Ἐά. ΤΠεορΗγ]. || δύναται] -ἰ- οὕτω». 

ΜΟΙ, 19. 88. 69. 116. 124. Μι.ο. {. 

Απγ. Οορί. Απ. Ασπι. εοτ. Ο5ῖρ. 

(0) καὶ συνελάλου». Ὦ. στ. 1. νετο. || Ξ- 
παὶ Ίσα». 13. Μί. ς. Ε. 8ντ. Άται, «οἳ 0. 
(8) 5 Ἐν. 2. Ἀντ. Ῥετε. ῃ. Ὑείο. 

(ᾳ). θέλεις 5. εἶ έλεις. Ὁ. 19. 28. 50. 
6ϱ. 194. Τι. (τσ) σοήσοµεν. 89. ΛΗΙ. 

1. Υ. ποιήσω. Ὦ. σιηί, Υοτοῦ. νἱπά. 
(8) λαλήσι. ΛΡΕαΗΡ. 10, 96. 40. 

100. 118. 151. 191. 101. 918 (οἶπι 

νίπά. οπιη.) 9329. αἱ. 46. Μί. Υ. αἰ. 

11. Ἐά. Ὑπει. Επί ανγιη. ΤμεορΗγ]. 

λολῆσωι, ἴ.. 09. Β]αν. ἀποκριόῃ. Β031.. 
1. 3968. αρ. ΜΙ. Οορί. Οεἶς. Ρἱ6, 

(9 ΒΟΡΙ.. 889, Ἐν. 9. Οορί. ΟΠ1Υ5. | 
ἔκφοθοι] ἔμφεδοι. Ἱς. 116. Μι. ε. Εά. 

(4) αὐτοὺς. 13. 69. 108. 194. 229. 

936. 9]. 4. Μι.ς. ο. ἔ, 10. (κ) ΒΟΙ.. 

Θγτ, 18, ΥΓ. ϱ. ἵπ παν Οορί, Άσπιι 

ΣΤ λέγουσα. 

ἔρυ ἔκφοθοι γὰρ ἔγένοτο, 

ν - -” ῳ 

8 Ο ὅταν ἔκ νεκρῶν ἀνασσῃ. 

Ἰδοὺ, εο]ϱ. (9) Ξ ΒΡΕΑΗΚΜΒ. 10. 
11. 96. τὸ. 6. 106. 108. 114. 121. 

191. 198. 9290. Ἐν. 95. α]. 99. Μι. Ῥ. 

6. Κ.1. ρ. ᾳ. τ.κ. 7, 10. 11. Οορι. 
ΑΓ. τοπ]. Ἑτρ. Ῥεῦς, Ρ. (895. Ρ. εὔπι 
αεί.) ἀοίμ. βαν. ΤΠεορ]σ]. Ἅ{(2) - 
δέως, Ὦ. 98.66. ἵπ πῃ. 69. -- νετοῃ. 
(8)5509. 9395. 89, Ατγ. Ῥογες, ΛίΙν. 
(ϱ) εἰ μὴ. 80.98. 51.61. Ἐν. 19. Με. 

ς, 6. Εά. ἀλλ᾽ ἠ. ΤΙ. Εά. ᾖ(9)Ξ61. 
Ῥοψςί εἶδον ροπαπί Ὦ. «ο]0. (4) ἃ 
εἶδον (εἴδοσαν. Ὦ).) διηγήσωνσαι. (ἐξηγή- 
σωνται.19. 69) ΒΟΡΙ. 1. 13.69. Υιῖς. 

1Η. εχο. Ὀτὶχ. «ο]). οοτῦ,. Ἅ«{(6) ὓ. 
105113 126. «ον. (8) συζησοῦνσες 
πρὸς ἰαυτοὺς. ΑτιΏ, - (6) ΡὈ. 1. 18. 

69. 118. 194. 909. Ἀγτ. Ῥεπε». μ]α. 
1. Η]εγ. (π) 5 οἹ. 60. 41. σί. 
Μι. ο. Ῥαις. Ρ. τί οὖν. Υμ]ς. νετο. 
ὑσία, οοἳῦ. σογηα. 1. πῶς οὖν. 18. 69. 

194. 9ΥΤ, Αιαδ. τί ἔστι τοῦτο, ὃν, Α.Α». 



6ΑΡ. ΙΧ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 1096 

19 οἱ γβαμματεῖς, ἔρσι, ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον . Ὁ δὲ 
Ἀ ιΟὰ 1’ 3 ” ' / ΣΙ λ ο» 

Κρο ἀποκριθεὶς ειπεν αὐτοῖς' Ἱηλίας "λμεν΄. ελθών πρὼ- 
Ὠ -// / «:ὰ λ ” // / ο Ν Ἆ 

σον, ᾽ἀποκαθιστὰ πάντα" "κωὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τον 
8ὰ ” / ϱ/ ν Ν 3 ”. // 

υἱον του ἀνβρώπου, να πολλὰ πάθη καὶ } ἐξουδενωθῇ. 
3 ᾽ / ε ω 6 ελ // ’ 2 / ν"Σ / 

19 Άλλα λεγωυμῖν, οτε Ἱπαὶ ἡλίως ἐλήλυθε, καὶ ἐποίήησαν 
: ο ο »Λ/ λ ; , δι 5 » 
αὐτῷ, οσα ἤθελησοωυ, καθώς γέγραπται "ἐπ αὐτόν. 

Ἅ λ΄ ΔΝ Δ ιά ”/ 14 Καὶ ἵ ελῆων προς τους μαθητὰς, είδεν ὀχλον Ἡ πο- 
Ν / κ. 4 ἃ ' η . 2 

λυν΄ περὶ αὐτους, καὶ γραμματεῖς συζητούντας 3 αὐ- 
. ”». / υ. ”/ »Ν λ Φε. 

1ὅτσοις, {Καὶ εὐθέως πας ὸ Ογ λος» οὐ ἰδῶν αὐτον, εζε-- 

“16θαμξήθη, καὶ 3 προστρέχοντες, ἠσπάζοντο αὐτόν. Καὶ 
9 / 8 . ο ϕ Ῥ ” // ο Ν ϱ / // 

ἐπηβωτήσε αὐπούς τί συζητεῖτε ον) προς ουτοὺς ] 

ΙτΚαὶ ὃ [διδάσκαλε, 
3/ ΝΔ ϱ/ / Θ Α 3 ως / ΄ Π 

Ίνεγκα τον υἱ0ον Κου προς “σε ἐέχοντο πνευμα αλαλ.ΟΝ. 

9 Ἶ κ -”. 5 .. // 

ἀποχριθεις εἰς εκ. του ὀχλου, εἰπε’ 

ο ἔρη. ῦ 2 Ἰδένσες αὐτὸν ἐξεβαμξήθησαν. 

8 00 σοὺς γραμματείς. ς 
ΟΝ2 σρὸς αὐτοὺς. 

() Ξ Ὀ.οτ. 1. 108. 118. αἱ, 4. Ωορί, 
νετοῃ. νὶπά., οοιῦ. () ΒΟἱ, 8υγ. 
Ῥετςε. Ρ. Οορί. (0) -- εἰ, ὮὈ. οαπέ, 
(ῶ)«Ξ ΏΙ.. 1.98. ντ, Ῥεήερ. Ὑυ]ς, 11. 
(η) ἀποκαθισσάνι. ΑΡΙ,. 1, 98. 98. 

118. Ίίεπι . ἀποκατασσήσει, Ο. 8Υτ, 
Ρ. ἵπ πι. γυἱς. Ἡ. υεπὲί. . « Τεδίεγε, 
εαπί. 8. Ρ. (0) καθ. ΑΚΜ. 
11. 96. 40. 114. 116. 990. αρ. ΒΙτεῃ, 
229. α]. 6. εἰ Βατόοετ. 4. Μι. α. 4.6, 
ΥΓ. Ρ. ἵη πι. 8ίον, Τ. πῶς οὖν, Αγπι. 
(ρϱ) ἐξουθενωόῇ. 69. ἔξουδενηόῇ. ΒΡΙ,, 

ντ 69. αἱ. 10. ΜΙ, ε. χ. Εά. 
Ἅγπι. Τυ]ς. πῃς. Ὕετο. ᾖ{) -- ἐν. 1, 

μα, 28.12. 116. 299. αἱ. ὅ. Μι. 10, 
δυς, ΥΓ. Ρ. Ἰη πι, (6) περ) αὐτοῦ. 
19. 69. 64. 69. 194, Μί,ο, (ἱ) ἐλ- 
Εύνσες.. . εἶδον. Β1,. (4) 5 1.28, 
ολ τρ πρὸς αὐτοὺς. ΒΟ1.. 1. 118. 

194. 0) 80. 1. 19. 21. 88, 69. 
194. 909. ὧν, 19. Ἱέοπι Ὦ. 8υτ. σοίμ, 
ΒΥΧ. Ρ. ἵη Τη, ε8Πέ. ΥΕΓΟΠ. νετς, νἰηᾶ, 

«οἱ ϱ. σοτΏ. ᾖδόνσε . . « ἐξεβαμεήθη. 
Ἐν. 18. ἰδὼν. .. ἐξεθαμοήόησαν. Τ0. Μι. 

ς, Εἔ, υἐᾷεπδ «Γεβδιήη, δἐιρε[αείτις εδὲ εξ 
εχραυετιπέ, Υ 15. σενπα. 1. 2. πιαΓί. 

ραί. υἱάεπίεο φα]αίαυεγιπέ εαηι, νὶπᾶ. 
οπη]θὶς ΙΠίεγπχεά (1, (72) προσχἑρον- 
τες. δἷς Ὦ. ϱαιζεπίες, 1. (εχο. Ὀτίς, 
ξαΐ. δετηι, 1, 2. πηαγὶ, σα.) προτοί- 
χονσ. ΑΟ. Εά.' (8) ΒΡΙ..1.28, 

Οορι. ΔίΠ. Αἴπι, γη]ς. Τ{. εχο. νετς. 
(0) ζησεῖτε. 66. 58. 99. 918 (οἵπι 16. 
194. ϱ90. 925.) 936. οὖν ζητεῖτε. Μι. 

14. (9) 18. 90. 918 (οσπι 194. εἰ 
αἱ. 4.) ΛΙΗ. Τά. (ειπα δὲ, 9.) Ατπις 
 πρὶς ἰαυτοὺι. ΛΜ, 88. Ἰθ. Ἰ. 
108. 191. 151. Εν. 18. 19. αἱ. 4, Μέ, 
6. Εξ. ᾳα. χ. Εάν, ἓν ὑμῶ, Ὦ. Ῥοεῦε. νν, 
Οορί. Γπίεν υο8, Ὑμ]ς. Τι. ΄ (ἆ) ἄπι- 
κρίθη ες ἓἔκ τοῦ ὄχλιν. Β0ΡΙ, 98. 
Οαρί. «αΠέ,. ΤετΟῃΏ, Ὑθτο. Ἅᾖ{6) αᾗ- 
σοῦρ. 99633 

ο 



ΤΕΎΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 
Ε ε, 3 ντο 

ρῆσσει αυτον" 

196 
. ο ΑΔ 54 / 

Καὶ οπου ον αυτον κατολάθήν 

σΑ5. ΙΧ. 

καὶ 18 

ὅ κ. καὶ σρίσι τοὺς ολ λκώ) ἡπεάροθνο καὶ ἕη- 

ραίνεται καὶ εἰπον τοῖς ῥψήη σου. ἵνα αὐτὸ ἐκθά- 

λωσι καὶ οὐ ίσχυσαν Φ (λαδὸ ἀποκριθεὶς --- αὐτο 19 
/ ῴ [ων Ἆ ”/ 1 ή, / Ἆ ε Γὴ 

λεγει ὦ γενεα ἀπιστος', έως ποτε προς μας ἔσομιαι» 
/ ό, ἳ ε ” 7 ΝΤ ν / υπ 

έως ποτε ανεξομαι υµων: Φερετε αυτον προς µ.θ. Και 20 
“/ 3 Ν ππ] λ » μή ΣΩ 2 4 ε) λ ο Λη/ 

Ί)εγΆον αὐτον προς αυτον. λωαΐ Ἰδὼν ο υσοΝ ευθεως 

τὸ πνεύμα Ρἐσπάραξεν αὐτόι' καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἐκυλίετο, ἀφρίζων. Καὶ παρα τύσε σὸν πατέρα αὐτοῦ. 21 

πόσος. χρόνος εστὶν, ως τοῦτο ο κω, αὐτῷ ; ὁ δὲ εἰ- 

ες ἵ -- τὸ 25 

ίνα ἀπολέση αὐτόν ἀλλ 

/ 1/ Ν 
πε Τποιδιόθεο. Καὶ πολλάκις αὐτὸν "καὶ 

.” 5/ ι Ν . /. /1/ 

πυρ ἔξαλε καὶ εἰς Ἡ ὕδατοω, 

εἰ σι Χ δύνασαι,, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ 
ἡμᾶς. 
Ζ να ./ 
Ὡ--πιστευσαι 

κ δώ» 

ουτῳ. 

(θ ῥάσσει, Τ). αρρ[οπίαί, εαηΏί. αἰλζ1έ 

ἐίωπι, Ύ υἱς.. Τέ. ῥίατει αὐτὸν. ΜΠ{. 19. 

«παράσσει. Ἐν. 96. (5) τρύζει. 10. 

61. ἵπ πι. α]. 2. Μέ. χ. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. ο. 

(9) Ξ ΒΟΡΙ.. 1. 19. 98. 59, 69. 3, 
Ῥεγες. Ὑυΐς. ΠΕ. εχο. νετοηῃ. Ὀεὶσ, 
(ϐ4)-{- ἐκδαλεῖν αὐτὸ, Ὦ). 69. Αγπι «αΠ, 
νετοΠ. νοΓς. 

19.106. 114. 118. 999 Ἠ 41. 8. 8ΥΓ. τη, 
Άγγ. Ῥοςε. 3ΥΥ. ρ. Οορέ. Ασπι. οί, 
Ῥυῖς. Τ. εχο. Ρογπι. 1. /Ξ0. 19. 98. 

39. 40. 69. 194. Μι. ο. ᾱ. (1)-Γ καὶ 
δµιστραμµέν. 19. 50. 69. 106. 194. 

151.936. Μι. χ. Ν εί. (πι) Ξ0. 
Ῥιΐς. οαηί. γεγος. νἶπά. «οἱῦ, ΛΗΙ, 
πρὸς σὸν ἰησοῦν. Μι. Β. (π). ἰδὸν, 8. 

10, τή, αἰ. 6. Μι. Υ. «. Ἱ. 1. ρ. 2. 8υ:. 
υἱγ, Ῥ6ἱς. (ο) τὸ πνεύμα, εὐθὺς. Ἑι 
ΟΙ,» 8υτ. ές. Ῥεΐβς. ΑΓη.. «ο Ρ, σεσπι. 
2.1 Ξ εὐθέως. Ἰ). «ΏΠί. νεγΟΠ. νους, 

νὶπά, 6οτρ. {(ϱ) ἑσάραξ. Ὀ. δι. β.) 

γυσ. Τί, (α) έως. Β. εξ οὗ. ΟΣΤ,. 

98, 61. ἵη πι. ὃὅ ᾧ, 6]. ὄφ᾽ οὗ. 19. 40, 

() ΑΒΡΙ. 1. 11.98. 

194. Έα φιο, 8Υγ. 

γυἱρ. ἒέ. (Ε) παιδόθεν. Ὦ,. 9. Μι. ε. 
ἐκ παιδόθω, Ῥ0α!,. 38. 909. αἱ. 9. 
ἐκ σπαιδόθεν, Ἱ. 118. ἔκ παϊδὸ, Ὦ. 

ΟµτΥε. (80. 1. 13.69. 31.9. Μι. 
Ψ. Ἀγσ. Άτπι πρ, Ἡ. εχο. ρεῖκ. 
σο]Ὀ. σεγιῃ. 1. 9. ΕΠΊΠΙΕΓ, 8) -Ε Λα 
Μ. 108. 116. 118. 194, 181. 996. αἱ. 

16. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 10. Εὰ. ΤΗΘΟΡΗΥΙ. 
(α) σὸ ὕδωρ. Ἠά.. (σα) δόνῃ. ΒΡΙ,. 

1. 118. 8ίς εέίαπα νε, 98, 6) ε 
ΡΜ. 11. 19. 61. 69. Ἰ9, 114. 115. 

116. 194, 181. 9993 995. -ᾱ]. τ. οί 

Ῥαϊβετ. 9. Μι. . 8ΥΓ. πα εἶπας. 

ΆἉγῃι, ιά εδί, (ιοᾶ αῑοίν, Ὄορι. 
ΑτΓ.) οἱ φιιᾶ Ροίες Ὦ (9ἱ Ροίεν ογράογο.. 

. 
νετο.).. Ομιπία. Ῥοοσδεία ογεζεπέὲ, 
Οορί. Άγ, νετς.. αἲξ ἐΙέ: Ροΐον. ογέ- 

ἀετεΣ οπιπία εἰο, 5ευπι. 9. σα) - 
ολ. 1. 118. 909, Μι.η. σορί. Ατη, 
ΑΓΓ. σίστιυσαι, Οου/εοίμῷ Κμαίζ]ν» 
Ρυ1. 

πέτ, 0ορέ. βΙαν. 

Ὁ. ὃὲ {ήσους είπεν αὐτῷ. Υσὸ, ́ εἰ δύνασαι 59 
/ Ν ” κ. ον Ν ... 

πάντα δυνατὰ σῳ πιστεύοντ!. Και ευ- 94. 



” ι) / 

"30 λειν αυτὸ. 

ὉΌΑΡ, ΙΧ. 

θέ “9 9 Ν οό : δᾳ 

ἕως Λβαζως ο πατήρ του παιθιου, 
”/ ἄ ’ -”. / 

2ου ελεηε᾽ πιστεύωὺ Ἡ, (θοήθει Μου τή απιστίῶ. 
. . ο 3 7 

“”σους. οτι ἐπισυντρεχεί 

”. 9 νι / » 
τω ἀκδθάρτω, λεγων αυτῳ' 

λ αλ Ιήή 
οι ωφον, 

/ αλά 2 / 

96 µηκετι εἰσελθης εἰς αὐτόν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 197 

8 μετὰ δακρύων”’ 

Ἴδῶν δὲ ὁ 
[ο 2/ 5 ’ ια. / 

ΟΧλος; ἔπετιρησε τω πγευ κατ 

Ν 1 -»” Ν "/ ζ 

4 φο πνευμα το σλαλον 
.) ,. .) ; ./ 2 3 ” λ 

εγω σοι επιτᾶσσῶν εξελθε ὰ4 αυτου, χαϊ 

Κα) 
λ λ 

Ὀκράξας,, Λα πολλος 
εν ὰ ὦ / « Δ λ / 

αν τι 5Τ, εζηλθε" αι ΕΥΕΥΕΤΟ ωὦσει νεκρος, ὦστε πολ- 

Ν -” ΔΝ 

25 τον τής χείβος» 
γ η οι, 

ελύοντα αυτον 
θ.. ν 3 ΣΝ/ /” 6/ 

αυτον Κατ ἰδίαν" ] 

/ Σ9 ” 2 κ ᾶὰ . 

δύνωται εζελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 

/ 8. Ν κ ον Α 

ΊεέΘε» αυτον αἱ ανγξεσσύ. 

ἳ . -νβ / λα. - 9 

97 λοὺς λέγειν, ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Μησοῦς κρωτήσας Ὁ αὐ- 

Κα) ἶ εἰσ 
3 ιοά 9 . 2 

εἰς ος 2099 οἱ αθητοι αυτου ἐπηρώτων 

“ δι ” ) ηλ) ’ 2 5 

οτι Ίμεις ουν. υνήθημνεν εκοοσ- 
κ νου ως . λ / | Φαν 

αἱ εἰπεν αυτοις' τουτο τὸ γένος εν ουδεγέ 
ο 1 
αι νηστεία. 

Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες, Ἀποιρεπορεύοντο” διὰ της γὰ- 
/ Ν ᾿ / ο, Ν 

δΙ λιλαίας" καὶ οὐκ ἤθελενν να τὶς γνῷ" δίδασκε γὰρ 
Ν Ν « ” δν ᾗό . -- ο « ϱἳ -- 

σους ιαθητας αυσου, καί ἔλεηγεν αυτοῖς' οτ/ ο υΌἱος του 
3 / / ι ” 9 / Ἆ .] . 

ἄνθρώπου παραδίδοσαι είς κείρας ἀνθρωπων, πω οπὂο- 

” δι 2 α σου φας .) οσον α, 

2σεγοῦσιν αὐτὸν. χαὶ ὉὈποχτανθείς, αοσή τριτὴ Ίμερα 

. Τ χύριε. 

8 Τ αὐτὸν. 

- χράζαν. ἑσπαράξων. 

Ῥ ορ μεσὰ αρεῖ; ἡμέρας. 

(α)Ξ ΑΣΡΙ,, Οορί. 9. Αγπι. Απίς 
ὃ πατὴρ Ροπίϊ. 194. (9) ΞΑΡΟΣ 

.ΡΙ, 8Υτ. πίτ. Άτγ, Ῥοεις. Ῥ. ί. 
(οἵμ. σαπῖ. νῖπά. σετιι.]Ἱ. (9) :- 
ὁ ΛΙ, Το. 89. 194. 909 κκ α]. 9, Μι, 
Ώ.α.ς. 6. Κ. Ρ. 2. 10. αἱ. 8. (4) τὸ 

: ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεύμα. ΒΟΡΠ,. Ἱ. 

118. Ἰίεπι 18. Άτπι. Ὑιἱσ. Τ,. Υἱεί. 

(9) ΒΟΡΙ,. |. -- σὸ δαιµένον. 8ΥΓ. 
Ῥετα, Ῥ. νετοι. (8 ΒΟΣΡΙ. | 
ταράξαν πὸν ὄχλον. Οορί. πἱ νάἀείαν. 

()Ξ ΞΒΟΡΙ;. Ιαν. οπηέ. νόΓοΠ. νἰπά. 
οοσβ. 41) σῆς χειρὸς αὐτοῦ. ΒΡΕ. 
:. 19.98. 59. 69. 118. Ἐὰ. Οορι. 
Άππι Ψοΐς, Τι. Όποιος Ἰαπαῖε Ον 
| -- αὐτὸν, Ἡγ. 98. : (1) εσελβύντος αὐ- 

στο. ΒΟΡΙ.. 1. 13. 69.118.  Ἅᾖ()- 
(αρ. ΜΙΗ.) 19. 69. 91. Λπίς ἑσηρώτουν 
Ῥοπαπί ΒΟΡΙ.. 1. 98. Τί. οχς. εοἱῦ. 
(1) δωσή. ΛΟΡΚ. 1]. το. 114. 115. 
116. 916 (οἶπι 3. 6. ΤΤ. ο]. 4.) 999. 
900. α]. δ. οἳ ΒαΤΡοΥ. ὃι ΜΗ. 10, ΤΠὸ- 

ορίγ]. πας. Αποηηγηι. τὰ οαἵεπα Ροςεῖ- 

η], ὅτι δατί. 191. αἱ. 6. Μι. ο. 6, τί στι. 

38.51.90. μμ 6 πατεβ, οτἶγν 

γας. Τε. | ἡμεῖε διαπ{. Άτπι. (πι) 

Β. νηστείᾳ απίε πρισευγῇ οχίαί Ἰη 8ΥΥ. 

Ῥετε. Ρ. Απ. {(Π) ἐπορεύοντο. Β"ΡΓ. 
νεγο.βγὶχ. οοἳ», (ο)Ξ-Ρ. σορί. Αγγ. 
εαπί. νετς, «ος. πετιη.1. (ϱ) 8ος 
(81. β.) ΠΏ. Οορέ. 8ΥΓ. Ρ. ἵππι. Πέ. οχο, 

δοἱχ, σοὐπι. ἆ, πι {γεν Πἰες, ππί, 
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3 νε ὰν 3 ” λ ον ἀναστήσετομ. | Ἱ Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ρῆμα, καὶ ἐφοθουντο 53 
ῷ 3 ” /“’ 

οὐτον επερωσησα.. 

.’ //’ ῳ / | Καὶ [1 ἦλβεν εἰς καπερναούµ.. καὶ ἓν τῇ οἰκίᾳ "γε- 55 
/ Πο ώ / ϱ] / ν 5 ” ελ ε ΔΝ ε 

“γομενος» ἐπηβωτο αυτους" τι εν τη ὁδῷ προς εαυ- 

σοὺς ῥ διελογίζεσθε . ο} δε ἐσιώωπων" πρὸς ἀλλήλους 94 

γὰρ διελέχθησαν 3 ἐν σῆ ὁδω,, Ἆτίς μείζων. Καὶ κα- 95 
/ 2 / λ / Ν / 2 ” ) " 

θίσας εῴωνησε τους δώδεκα, ὅκοί λεγει αυτοίς εἰ φις 
/ ιο α΄ 1/ ό 2/ : ΔΝ γι 

9έλει πρωτος εἰνοίν ἔστοι πάντων ἐσχατος, χω πάντων 
/ 1/ 

διάκονος. 
α «ο λ 4 /) Φα Α 

Κα) λαξὼν παιδίον, ἔστησεν 2 αὐτο ”. ἐν96 
/ μα Ἡ ν , Φ Χ ασ’ { οὔ ο 

Ψεσῳ αυτων ωὶ εναγλαλισαμµινος ὀουτο, εἰπεν αυτοις" 
εἰ 'α  // ο» / / / 

Ος εὰν ἃ εν τῶν τοιούτων παιδίων δέζηται 
3. ΑΕ - 

Ρ εσὶ τω ὃτ 
αι ο ὁ ο «Ἅν / Ν. εἰ ΑΔ Άικ /. 5 

ὀνδμωτί µου» ἐρμὲ δέχεται" κοὶ ὃς εὼν εριε δέξηται, οὐκ. 

έρε δέχεται, “ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. ᾿Απεκρίη 58 

δὲ αὐτῷ ἃ Τ Ἰωάννης, λέγων διδάσκαλε, εἰἴδομέν τινα 

5 τῷ ὀνόματί σου ἐπδάλλοωτα δαιμόνια, 'Τδκαὶ ἔπω- 

ἄν ώ «Τεν. 
ἡ : ώ ..  ϕ ο 

ΕΤ ος οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν. 

(4) Υ:. 980--9. Μι. οἳ Εά. (ε) /λ- 
ϐον 9. ἤλβοσαν. Ὦ. 1. 91. 106. 118. Με. 
ΙΤ. 815, Ῥεγε. τν. Ύυ]ς. Τί. εχο. ΟΕἱχ. 

(5) γενοµίνυς. Ἁνστ. Υιὶς. γείοῃ. 
(ὁ Ξ ΒΟΡΗ. Οορί. Αν; Υἱς, 1:. 
εχο. Ὀσίκ, Ῥο5έ διελογ. ροπαπί 1. 19. 
6ϱ. 220.  (α)ΞΑΡΒΡ. ἄοίμ. εβΠ{.τε- 
ΧΟΠ, νετο. Ὀγίχ. νὶπᾶ. (κ) σίς εἴη 
μείζων. 98. 60. 8ψ5. Ρ. Ατιη, τίς αὐτῶν 

μείζων εἴπ. 19. 69. ντ, ΟοΡί. οί. 

γιῖς. ΤΠ, σί αὐτῶν μείζων ἐστι. Οτῖᾳς. 
αίς μείζων γένηται αὐτῶν. Ὦ. (5ἱ. β.) 

0) Ξ Ὀ. εαπί, |. ἔσται] ἔστω. 106. 
191. 225. Μι. α. ἆ. ο. 1.Π. Ζ. ΟΓἱΡ. 

118, 8επαε]. Ἠυίμστι, αρ. Ῥεης. Πα, 
Τΐ.οχο. Ὀτ]χ. ςο]ῦ. ἰστω. 98. 40. αἱ. 
6, Εαίλνπι. αρ. ΤΝ είδε. (5) Ξξι. 
118. Εά. Αιπι. Οἱ. (4)Ξ0. 194. 

Ἐν, 99. 44. ἐν. 19. 69. οὗ, «ἈΠί. Υο- 
ΣΟΜ. εοἱϱ, οοςΏ. νά, υιώι ε) Ν υἱς. 

0οάά. Τίαΐε. (9) ἐν. Ὀ. 69.19. Ἐν. 
44, Μέ. ᾳ.ΒΙαν. (6) µόνον, ἀλλὰ καὶ, 
19.98. 69. Ασγ. Οοᾷᾱ. αρ. ἵωπς. Ότις. 
(4) - ΑΡΕΑΗΡ. 1. 10. 19. 69. 19. 
194. 191. 101. 935. ΛΗΙ. ΜΙ. Υ. α. ἆ. 

ε. 10. αἱ. 4. Ἐά. (9) Ξξ ΑΕΕΒ. 10. 
11. 94. 96. 40. 69. 19. 114. 195. 990. 
Εν. 1. 18. ΑΗΙ, Μι. ΒΗΥ. αἱ. 15. 
Κά. (οιῖαια 8έ. 8.) Ὑἱοί. ΤΠΕοΡΗΥΙ. 
|. ἐπὶ. 10. 116. 116. 191. 181. 918΄ 
(οππι τἰπἀ. οπιπ]ρης, εχο, 196.) Ἐν. 

99. 36, οἱ. 4. εί ΒῬατῦος. 2. Μί. ο. 

(8 -- Βομ. 10. 115. Ἐν. 44. 8υτ. 
ΑΤγ. Ῥογε. Οορί. ΡΕἱΧ. || ὃς οὐκ] καὶ 
οὗ». Ανπι. | ἡμῖν] μιθ᾽ ἡμῶν. Ὦ. 90, 

οαηέ. νοτο. | Ξξ- ὃς οὐκ ὦκολ. ἡμῖν, καὶ 
ἔνωλ. αὖπ. ὅσι οὐκ ἀκολ. ἡμῖν. Μι. ἆ.. 

(6) Ξ- καὶ ἔκωλ. αὐτ. ὅτι οὖν ὦκολ. ἡμῖν. 

191. 194. 191. Λας. | ἐκωλύσαμιν] 
ἐκωλύομυ. ΒΡ1.. 1. 
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Ὁ ὃξ 
νο" ως | 

οὐδεις γάρ ἐστι, 
ε] 6 / ΝΑ ο ΄ λ / . ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, καὶ δυνήσεται 

λ . ” 1 3 / 

40} Ζαχὺ πακολογήσα! µε. ΌὉς γὰρ οὐκ ἐστι καθ 

ΙΟ λ / ην 

ειπε μ λωλυετε "αυσον' 

ΤΠ . - 
υμών 

νὰ εἳ ΔΝ ο] γα « .” / 6/ 

4] ὑπὲρ ὑμῶν" ἐστιν. Ός γαρ ον ποτιση ύκας ποτηθιὀν ὔδα- 
 ωά ο Π [4 ο ν 4/3 λ / 

σος, ἐν 8 ονοματί τ, Ροτι χριστου εστε, αμην λεγω 
ε ο 8 Δ / /”/ λ λ « .ν Ν ε} 

45 ὑμῖν, οὐ μὴ Ἱἀπολεσῃ τὸν µισθον αὐτοῦ. Καὶ [ος 
ο. // ὃ / 6/ 5 ω. ο” // ο. / “/ 

αν σχκαν αλιση ενω "των ϱΙκρων των ᾿πιστευοτων 
π ᾿ ᾿ Νο / 3 . ο ”” ] / 

δές εν ΛΆαλον εστο αυτῳ μαλλον, εί περίχειτοί 
/ ' ἂς. ΑΔ. ΔΝ Ν / ν) ο” Α. / 

τον λίθος Μυλ/λος περί τον σραγηλον ουτούν και (ε- 
) λ ο αζ κ. Αν / 5 

40 Εληται εἰς την «άλασσαν. Κο εὼν σπονδαλίζη σε ἤ 
/ νο ο ων. / 2 ν// Ν ΑΝ 

χείβθσου; ἀπὸλοψον αυτήν χωλον } σοι εστι χυλλον ζεις 

ἀπελ- 
Ῥ ) Δ ϕ “/ ο ει] ν ο” αν / / 

είς την ενώ», '---είς τὸ πυρ το ὤσίεεστον» 

” .) [ο 

σὴν ζωήν εἰσελθειν, ἤ τὰς δύο χείρας έχουτα ϱ 

θειν 

[πι] [ὰ γα ε Ν 5 Α 

"ημων υπερ Ίμω». τι χΧ 
Ο2 μύλος ὀνικὸς. Ἔμου. 

(4) Ξ Ὀ. 1. 19.14. 28. 69. 1060. Ῥατ- 
μου, 1. Μέ. χ. 19. Αππι (8. Ρ. Ἰα- 
Ῥοί ουπι αί.) Τις. ΠΠ. εχο. Ὠγῖχ. | 

ἡμῖν] μεθ ἡμῶν. !,. 

69. 118. Αιπι. ἀποκριθεὶς. Ὦ. Τί. εχο. 
Ῥνῖϊχ. εοἳρ.  (Ξὺ. 115. Τί.εσο, 
Ὀτσίκ. εϱτΏ. «ο. οοἳὺ. (1) Ξι. 98. 

Ἁτιη. Τι. (είῖαπι οβη{.) εχς. ΡΕἱΣ. | 
Ῥεο. παῦοί Ψἱοί, ἀϊδοτίο. (πι) ΑΓ 

5. 11. το. 103. 104. 114. 101. 19]... 

142. 299. 996. (οί αρ. ΒίτεΠ. 108. 
120. 1ο. 1.0. 20.) Ἐν. Ἱ. 18.99, 

39. αἱ. 90. Ῥ]αγοδνε. Μέ. ΠΥ. Ε. 1. Π. 

α. 7. 10. 1Τ. Τὰ. (είῖαπι δέ. 9.) 8ΥΓ. 

υίτ. (5εἆ 8υτ. Ρ. Ἰαῦεί του. ἵῃ πι.) 
ΑἌϊττ, Ῥετὸς. Οορί. ἆ1ί1. οί. β]αν. 
γα]ς. Τί. Ὑϊοι. Ορίας. | ἡμῶν ὑπὲρ 
ἡμῶν. Ἱ,. ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν. ὃ. 86. 110. 

990. Εν. 94. 31. Μι. ἀ.α. ΄ (α)- 
ΑΡΟΕΟΙ. 1. ὅ6. 40. 12. 116. 118. 

194. 191. αρ. τε]. 151. 295. Ἐν. 1. 

36. ΑΙ. Μί. Υ. α.ς.ς. Ε. Κ.Ι.Ρ. 7. 

10, 14. 11. αἱ. ὅ. Γά, 

(0) --1. 19. 98. 

(ο)Ξ ΑΒΟΣΙ.. 
1. 49. δρ. 900 αἱ. 9. Μι. ε. Ἁγτ. 
υπ, (3ΥΓ. ρ. μαῦοί {η πι.) Απ. τοσα, 

Ώτρ. || σούτῳ. Ατπι. |. Ξ ἓν σῷ ὀνύ- 

µατί µου. Ῥδϊς. Ρ, (ϱ) Ξ Μι. 19. 
(4) ἀπολέσει. Ὦ. α]. ὅ. Μι. Β. ο. Ἐὰ. 
(5) ἐὰν. ΑΟ. ΑΙΠ. Μι. α ἲ Χ αἰ. 14. Ώά. 
(6)-Ξ8, τῶν μικρῶν πούτωνβ. σούτων τῶν 
μικρῶν. ΑΒΡΙ.. 1. 194. 935. α]. 11. εί 

Ῥατβρετ. 3. Μί, ς. Ε. κ. ο. 10. Τά. 8υτ. 

πίγ. Α;ῑγ,. Ῥοτεε. Οορί. ΑΠ. 8]αν. 

τ.είεάἀ. γυῖς. Τί. (0 πίστιν ἐχόν- 

των. Ὦ. επΠί. γεΓο, πιστών. Μι. 14. 

(4) ΞΞ Ώ. ο8ηέ. νοτς, ΥΘΥΟΗ. «οτ0. νἰπά. 
(κ) ΒΟΡΙ;. 1. 19. 118. 909. Με. ο. 
ΑΥΓ, Ῥετεξ. Απ 1Η. αοίᾖμ, Ἠνῖς,. 
Τί. μυλωνικὸρ λίδος, 19. 69. Μι. ΙΤ. 

ΤΠποορΗΥΙ. πιοῖα, «αΠί. ᾖ{(γ) ἐστί σοι, 

Γ. ἐστί σε.ΒΟΙ.. 19. 69. νοτς. (2) εἰ- 

σελθεῖν εἰς σὴν ζωὴν. ΑΡΕΙ,. 8στ, Άιπι, 

γυἱς. Τί. (8) βληθηναι. Ὦ. (8ἱ. β.) 19. 
61. «απί. νοτς. οοτῦ, σαΐ. [- Μι. 19. 

(9). 28. αρ. ΜΗ. 118. (ο9)Ξ1.. 
Μι. Ἱ. π. 12. Ἀντ. Ῥεής. Ρ. τοῦ πυρὲρ. 

Ε. σοῦ πυρὸς τοῦ ὠσθέσσου. ντ, Ρ. δαϊ, 
ὅπου ἐστὶν τὸ πΏρ πὸ ὥσο. Ὦ. «ΛΗΙ. νο- 
το. 608. γίπά, «οἵς, | εἰ] ἢ ες 
Μι. ο, 
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6 « / .» ι] : πι λ ” . 

--- Όπου ο σκωληξ αὐτῶν οὗ τελευτᾶ» Λο τὸ .υς ου 44. 

Ας αώλων” 

ποφον αὐτὸν καλόν 

Κα) ἐὼν ὁ ποὺς σου σκουδαλίζᾳ σε, ἀπό- 45 

εἐστέ σοι’ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 
᾿ ο. 5 / 

χωλὸν, ἢ τοὺς δύο πόδας ἐχοντω !ληθῆναι εἰς τὴν γέ- 

έναν, ἔξ- εἰς τὸ πὺρ τὸ ἄσθεστον, 
” ο. / ” 

αὐτῶν οὐ σελευτῶ, καὶ τὸ, πυρ οὐ σθέννυται. 

ὃς "Ὅπου ὁ σκωληξ 46 

ει / / 

ὁ οφθαλμός σου σκοωδαλίζη σε, ἔκξαλε αὐτόν καλόν 
. η ων ’ ” 

σοι ἐστὶ μιονόφθαλμιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν [βασιλείαν του 

ο) εοῦ, Ἰ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα Κ(βληθηνα:” εἰς 

ὍὍπου ὁ σχώληξ "αὐτῶν 
/ ιο Ν “”/ 

ασ εενναν --του πυζος» 

” Ν Ν ” ι) ό 

σέλευτα» χω το πυρ ου σξέννυσαι. 
Ν -” ’ Ν [ὰ / /“” 

ο χρὶ πᾶσα «υσία αἁλὶ ἁλισθήσεται., 
[ὰ ΄ /” 

ἁλισθήσεται, 

Γσην 

ἉΠ]ᾶς γὰρ πυρὶ 49 

Ν Ν δΑ Δ Ν ε / / 2 
Καλὸν τὸ ἅλας' ἐὼν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται» Ὦ εν 50 

’ Μπι 9 νά “/ 

σῶε αυτο ἄρτυσετε; 
/ ) ΄/ “ 

ϱηνεύετε εν ἀλλήλοις. 

α ”/ . ε - {/ Ν . 

έχετε 11 ἔαντοις αλοας» παι εἰ- 

() Υε. 44. 46. 46 -- Μι. 19. | νε. 
44 εἰ4θ-- ΒΟΙ.. 1. 28. 1186. Μι. χ. 
Οορί. 1 Τε. 45 εί 460--92. 218. Ἑν. 
19. Ι Ὑς. 46 -- ρταωίετ πποᾶο Ιαπάα- 
(ος, Μ{. 10. 1 καὶ σὸ σὈρ οὗ σοέννυται 

Ξυτῖπ. |. πῦρ] -Ἔ αὐτῶν. 3ΥΤ. νετοῃ. 
Ρεῖπι. 2. εο]ῦ. (ε) σοί ἔστη. Ὦ5. 

106, 115. 194. 101. Ἑν. 18. 96. Μι. 
ο, Ε. ο. γ. 10. ἐστί σε ΑΒΘΗΕΗΕαΗΚΙ.. 
1. 19. 09. 1ο. 114. 118. αἱ. Τ. Μι. ν. 
1. ἐστο. Ο. 8. 96. 40, Ἐν. 94. Μί. α. 
ᾱ. (6) ἀπελβεν, 1. 118. (5) Ξ 

Ῥ601, 1. 24. 118. Αἴῑας, Με, α. ἆ. χ. 
5ΥΤ. Ῥείς. μ. ΟοΡρί. ΥΕΓΟΠ. ποῦ πυρὸς. 

Ἐ. ΛΙ. τοῦ πυρὸς φοῦ ὠσθέστου. 9ΥΤ. 

Ρ. γυϊρ. «οἱ. δετπι. 2. τθὶ ἱρπίῖς 

ἐπεῶ (πρ 111, νΝοτο. νἶπα. οοτϱ. 

(3) γΥἱάο ποί. ἆ, (1) Ξ19.69. σε. 
81. (1) ἀπελθεν, Ὁ. 118. 218. 

(ουπα Τ1.) Ἐν. 186. 19. Μι. ἔ εαηέ, 

συ. νἰπά. (1) σὸ πῦρ τὸ ) ἄσδεστον. Ε. 
| -- τοῦ πυρὸς. 9ΡΙ..1. 28. 118. Αιγ. 

οορί. Άτπι. ΘΙ8Υ. ο8Πέ, νετς, γεεὺ”. 

εοἱΏ. οοΓϐ. (αι) 5 8. αἲ. δ. Μί. 
γ.α. Κ. ἱ, ρ. σα ΙΤ. ἘΕὰ. αὐτοῦ. ΛΙ. 
εἴῖαπι να. 46. (1) Ξ Ὁ. 64. 6563 
Ῥετε. Ῥ. σαπί. νετοῃ. νετο, «ο0Γ0. 
οοἱϱ. νῖπά, {οἱ | πᾶε] σᾶν Α:γ. | πῶς 
γὰρ] -ἵ ἄρτοι. 11. 88. αρ. Βειᾳ. 190. 

3ρ. Βίνος, 990. αἱ. 8. --- λοπιον ]α:ἱ. 
αἡκαι Ι. «ἄν γὰρ πυρ] πᾶσα γὰρ 

πυρία, Οοπ]εςί. Βεα]ϊσοτί. ἁλισθή- 
σεσαι] δοκιµασθήσεται. 46. ὅ9. σετια. ]. 
ἁλωθάσεται, Οοη]εςί. ο απ], (ο) Ξ- 
Γ.. 1. 61. 19. 118. 305. 206. 209. 9.0. 

Μι.αΑ ΙΤ. Οορί. | -- ἁλ). 41. 69.61. 
οοῦ. αρ. Β]γοῦ. 9βΡν Μι. 8, ε, Υ. 
10. Υμ]ρ. πας. εοἶθ. Ὑθτο. ππατί. ραι. 
βοτπι, 9. (ο]. 6ππΠπεΓ. Ἠατὶ, φρ)-- 
905. | αὐτὸ ἀρτόσετι] ἄρτον ἀρτύσετε, 
Μί. ο. αὐτὸ ὧν ζό με. ΑΡΗ, 64. φὅ0. 

αἲ. 11. Εὰ, αὐτὸ ἀςτυῤήσεσαι,, 14. ..... 
118. εαΠί. σα. ἀρτυῤήσεται, κ. 1.900, 

«909. Μι. 19. Ἀγτ. Άσπι. ΕοἱΗ, αμίκ. 
ἀρτύσετε. μ.. | ἁλισθήσεται. δαν. 

(4) 5.199. [{ ἅλας] ἅλα, Α ΣΡΙ. 1. 

Καὶ ἐὰν 47 

οὐ 45 
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” . ΑΒ .) κ 6ο . η] / 

1 Κωκεῖθεν ἀναστας ἔργχεται εἰς τω οβίιω της ἰουδαίας» 
τλ Ν ο// / μω 3 δό ὁ Χς / / 

α στου περοαν σου “ος ὤγου και συμποθενοιντα! πα» 

”/ “/ Ἁ 9 Ἆν 

λι ογχλοι προς αυτον, 

9 σκεν αὐτούς. ] Καὶ [. προσελθόνσες, 

Ν ο αν Φ /”/ 

ἔ καὶ, ὡς εἰώθει» πάλιν ἐδίδα- 

ΣΤΥ φαρισαῖοι 
ε) κά ) / ), 3 ν  «ω 3 ως 

επηρωτήησον αὐτον' εἰ έξεστω ἀνδρὶ γυναικα απολυσαι5- 
, ΜΗ, 

3 πειρώζοντες αὐτὸν. 
ς »”. 3 / | ν 

4 υµν ενετείλώτο Κὠσης: 

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς είπεν αὐτοῖς' σί 

Οἱ δὲ εἰπον' μωσῆς ἐπέτρεψε᾽͵ 
/ α / ” ας ος 3 ” 4. 

“6 βιβλίον ὠποστασίου "γράψαι, καὶ ἀπολυσαι. Ὁ Καὶ 
5 Ν ε 5 ο” ο’ ΄ αν Ν ΔΝ 

ἀποκριθεὶς ο. επσους» ειπεν αυτοις' προς την σκληροΚαθ- 
ιό « ” 2) ο 5 λ 2 λ / 

6 δίαν υμων ἐγραψεν υμιν την ἐντολην ταυτή». 
κ 

Απο 
νΝ 5 υν ἆ / σοι 4 Ν .”» 2 / 6 ο ν 

δε αεχης  πτίσεως αρσεν Λα 9 ηλυ επὀοιήσεν "αυτους 

στὸ θεός. 
ο, / ΄ 3/ Ν 

6 Ἵνεκεν τούτου παταλείψει ἀνθρωπος τον 
/ ες ὰ. οὖν / Ἶ λ ό/ 

ποετερου αὔστου πας τήν (Ητέθου ώλλ1: προσλολλ σετοαιί 

κ... Ν ” ε ”. // 

8 προς στήν ο υναι οὐ αυτου) 

/ / κα 4 “”/ .) / ΝΔ ’ “/ 

9 μίαν. ὥστε Ίουκετι εἰσι δύο, ἀλλὰ Ἑ µία σάρζ. 

3 5 [ο δύ 2 , 

Και εσονται οἱ ὃνο εἰς σάρκα 
11: 

τος 

(80ΙΞ03Ρ.1.13.28.61.69.τΤ.116. 

118. 1941. αρ. Ῥϊτε]. 295. αρ. Β]το]. 
Ἐν. 18. 19. 36. α]. 6. Με. {.ο. Χ. 875, 
(σοίμ. γαὶς.Ι ἐ, διὼτὸ, 41. Ἐά. καὶ. Βἵ.. 

Οορέ. Λ2έὰ. (6) συµπορεύεται 5. συν- 
έρχεται πάλι ὁ ὄχλος 9. ὄχλος πολὺς. 

«8. 1. 19. ΑΙΗΙ, Αγπι Τί. οχς. Ὀεῖχ, | 

πάλιθο. 194. Βυτ. Ῥεῖδ. Ρ. Ατῶ. 

γοτοη. νἰπᾶ.ςοἱϱ. σοτὺ. (4) ὡς εἰώθει, 
καὶ. Ὦ. ΑΣ. τοῦ), Ετρ. εαπί. νεΓΟΠ. 
εοτῇ. νἰπά. πω ΞΞ Ῥ. εαΠί. νέτοῃ. 
νεις. πω: ο ᾽ΑΒΡΕαΗΙΙΜΑ. 10. 
11. 36. 69. πο. 8ο, 108. Ἀρ. Βίτοῇ, 

16, 191.999, 935. ΛΗΙ. Μι. κ. 2. 10. 

1]. 4, Ἐά. ο) -  υ. οαη{. ΥΕΥΟΠ. 
νους, Φφιῤζαπε, οο5ς, ο Ολ μωσης ἐνε- 

σείλάτο. Ἡ 118. 909. Όορί. ἐπέτρίψε 

µωσᾖς. ΒΟΡΙ.. Ἐν. 18, 19. Μι. ο. Ε. 
| «181. νότοῃ. Ἰ Ξί ΄µωσην. νοτο, 
«οἱ». σοτῦ; [[ ο. ἡμῶν. 5ΥΥ. εοἵΡ. οοἳὺ. 
(3) δοῦναι. 61. αρ. ΜΗ. γεγοη. δοῦνοι 

φαάγαι, Ὦ. ἆαγο οὐγόρέμνε, ἑαμΕ, σον, 

εοΙΏ, (0) ὁ Σὲ, ΟΙ, Οορί. οοἱῦ. 
(9-0. 19. 98. 5Ί. 69. 194.999. Μι. 
19. Οορί. ΑΤΠ. οιηΠέ, ΝΟΓΟΠ. «οἱ0Ό. 

5ε!ιπι. 2. ΑπΠείογ. αισρθί. εκ πίγοφιθ. 

Τεε. (ἀ)ΞΏΌ. Εν. 986. Μι. 19. 8ΥΥ. 
Ῥετς, Ρ. «αΠέ, γετοπ. οοϱ. Ἅᾖ(6) 5 
Ῥ. 86Η 919. Ῥοετςε. Ρ. Οορι. Τη. 
(σίμ. σαΠί. νετοῦ. Ὀτὶκ. «εοτΏ. Ας 

ἴογ. απσῖδί. εκ πίγ. Τοαρί. (3 
ΟΙ,. Οορί. εοΙΡ. «οςῦ. (6) -ἰ- καὶ 
εἶπεν. Ὁ. 19. 28. 38338 61. 69. 194 Ἐά. 

2811. Ατῃι 8αΧ. οαΠ{. ΝΟΓΟΗΠ., ϱ0Γῦ. 
εοἳϱ, σαἰ. πανί. σετιη. 2. ΙΓ]. Αυς- 

ίος. αάσδδέ. -ἶ- εἰ δεπεαικίὲ, λω, |. 

(η) -Ξ Β. Μι. ο. οί. [) πρὸς τὴν γν- 

ναῖκα] τῇ γυναιὶ. ΑΟ. 1. 61. 91. 
1168. 191. νετο. ὈΓἱχ. δα. «οἱ Ὁ. 6ογνη, 

9. πιαΓῖ. ἰο]. Ἠϊοτ, (1) οὐμ. Τ]. Αττ, 

πίΝ. «απὲ. ο019. (ἷς) σὰρξ µία. Α. 
ος. 1. 69. 19. 154. 151. Ἐν. 94. 4. 
4. Μέ. ο, 6. Ε. ζ. ρ. 0. 10. (Ἡ) ὄν, 

61. 
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.’ ε λ 9 ι 
οὖν ὁ 3εος συνέζευξεν, ὤνβρωπος μὴ γωριζέτω. Κολ 10 

ι] . 3). / Δ 2 αι. 

Ἀοο εν ση οἰκίᾳ πόλιν οἱ µαθηταἰ αυτου 
3 -// 

αυτου 

Ἅν ήν 

εαν 

.” ᾳ κ ΧἩ 2 ο νά 

μοιχατῶ επ αυτήν. 

”/ κ ε ν 7 

ἄνδρα αυτής» Λαΐ 

εν) . 2 / 

ἐπήρωτήσον αυτον. 

η δια 

Έωι έαν 

περὶ του 

Κα) λέγει αὐτοῖς' [ορ ὃς 1 
9 σα Ἡ ” « ” λ αν ”/ 

ἀπολύση την γυναῖκα αυτου, καὶ γαμήση ὤλλην, 

Καὶ πβοσέφερον αὐτῷ ὁ παιδία ἵ να 'ὄφησωι αὐτῶν" 

οἱ δὲ μαθηταὶ Σἐπετίμων” Υτοῖς προσφέρουση.. 
ε 5 ως 3 / ν 

ο (ήσους ”γανακτήσε, χο 

δία ἔργεσθωι πρός με, αγ μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν γὰρ 
, ) Ν ’ -” ο”. 5 λ / εἰ ο) ϐ 

σοιούτων ἐστὶν ἡ (ασιλεία τοῦ 9εοῦ. Αμην λεγω υμ, ος 
Ν / ” ” ε : ’ 

ἐὰν μὴ δεξησαι τὴν (Λασιλείων σου «εοὺ ὡς παιδίον. οὐ ς ᾿ 
λ ωμ 9 .) / κ. ἍΝ Ρ 2 / /“/ 3 λ 

μὴ εἰσελθη εἰς αὐτήν. Καὶ ᾿εναγκαλισάμµενος αὐτὰ, 
ο θ λ λν ο” 3 2 ι] . ο 

τιθείς τας χείρας ἐπ αυτα, όρο πὐλόγει " αὐτά. Ί 

τα 9 

032 εἰς σὴν οἰχίαν. τ ’ ο Ο32 αὐτὴ ἀπολύσασα σὸν ἄνδρα---αὑτῆς. 

ν 
ν . ο.  σκό ατοαἱ 

(αι) ΒΡΙ.. Ἐν. 9. 10. 19. 18. 19. 86. οοτὸ. 6οὐπα. 2. (α) αὐτῶν ἄψηται, 
Μι. Ε. οκπί.νετοηή. |ἰξ-σο]ὺ. (π)- 80. 124. Μι. Ε. (κ) ἐπεσίμησαν. 
Κ. 61. 116. 191. Μι. σ. Ἱαν]Ἡ Ῥοί ἘΒΟΙ. ἍἨ(ἱ) σος φέροσυ. 1, 118. αὐ- 

αὐτὸν ροη]έ 101. σερὶ αὐτοῦ. Ἱτ. 194. 
219. Μι. Ζ. περὶ τούτου. ΑΒΟΙ.. 1. Ἐν. 
18. 19. 94. 96. αἱ. 8. Μι. ᾱ. Ε.χ. 1Τ. 
Βαν. ΥεΓο. περὶ σοῦ αὐτοῦ λόγου. Ὦ. 

σαπί, ῬὈτϊκ. οοἱρ. οοτῦ. σοῦπι, 2. 

(ο) Ὑξ. 11. Ῥοπ]έατ Ρο5ί ν5. 19. ἵη 1. 
(ϱ) ἐὰν ἄνλρ. 1. 19. 28.09. 194. Αιπι. 
νοτο. (9)Ξ]1. 9. 28. Θντ. Ῥετς. Ρ. 
Άγπι, Τετσί. Ἅ(τ) αὐτὴ (5. γυνὴ) ἄπο- 

λύσωσα σὸν ἄνδρα αὑτῆς. Β0ἱ,. Ἱέεπι 

(σωῖεοο αὗτῆς) Ἐν. 18.19. Με. Ε. 019. 
«φυνὴ ἐξέλθη ἀπὸ ποῦ ἀνδρὸς, καὶ Ὦ. 19. 

φβ, 09. 194. Αιπι, οἱ οχοαί, 5. ἱροεδ- 

εογέ[ν 8. τεηιεγῖ εἰο. Τί. εχο. Ὀτ]χ. 

βοτιΠ. Ἱ. (9) γαρήση ἄλλον Θ(0Ρ1.. 
19. 98. 96.69, 90, 194. Ἅᾖ{( -- 5ι- 
ευ ἐίωι, νετοἩ. Ὑοτς. εοτῦ. οο]ὺ. 

6ου, 2. [ -ἰ- οήέου οἱ ατῖ ἀᾖηιίβδαπι 

(α υἱγο) ἁμοῖε, πισολαίὴν ΝΕΤΟΗ., ΥεΓς, 

τοῖς. Β(01,. Οορι. «οἳῦ. (2) --- ἔπι- 
σιμήσας. ]. 19. 328. 69. 194. Ατπη. 3ΥΓ. 

Ρ.Ιππ. (4)ΞΒΕαΗΚΑ. 69. 19. 

108. 116. 194. 191. 181. 161. 900 
229. 95. 31. 26. Μι. Υ. ο. Ἱς. 1, ᾳ. 2. 
10. 1Τ. αἱ. 5. Ἐά. Οορί. Βαν. Τμου- 

ΡγΙ. 

νους. 

δεί ο, αρ.) (4) ιὐλόγεη,. ΑΟΡΙ.. 
114. 115. 116. 191. 191. 918 {οιψπ 
νὶπάοῦ, οπιπῖρ») αἱ. 19. Ῥϊατεετο, 
ΜΙ. γα. ς. Κ. Ρ. α. 10. αἱ. 5. Εά. 
εὐλόγησεν. Ε{ὰ. αἳ. 9. Μι. ἆ, ο. 11. Ἐὰ. 
ΤΠοορ]ιγ]. πασηνλόγει. ΒΙ,. Ἐν. 9. 18. 
19, Υἱοε.[ Απίο σιεὶς ΡοπΏ{ (οι «νο: 
μήν ήπιο). Β01,. 115. 218- (οσπι) 
99) Ἐν. 15.18.19. 96. Μι. ἓ Ὄορι, 
ο ά Ρ, 115, Υ 10, 

(ϐ) προσκαλεσάµιενος. Ὦ. εαΠί. 

νοτοή. Ρεϊχ. «οτΏ. οοἵρ. ἐπ εἶπια 8µο,. 
(ς)Ξ106. νετο. (8ντ. ρ. μᾶ- 

οὐ γυνὴ ἀπολύση σὸν 19 

"γαμηθή ἄλλῳ,, λωωυ. ο] 

ο 19 

Ἰδῶν δὲ 14: 
Ζ ιο 3 ντ, "/ Ν 

ειπεν αυτοίς αφετετα παι- 
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; δν) μις 8 Ν οἱ 

17 Καὶ [ἐμπορευδμένου αὐτοῦ εἰς ὁδον. . προσδραμιὼν εἰς, 

6ΑΡ. Χ. 

Ν κά . Φκαλ.  ἁ / όν δρ λά 
πα γονυπετησας ᾿αυτον, ἐπρωτο αυτόν 9ιθασκοαλε 

. ντ / 6 ΔΝ 

18 ἄγαθε, τί ποιήσω, ἵνα ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω;: Ὁ δε 
ο ο’ ” / / 3 Ν 3 

Ἰησοῦς εἰπεν αὐτῷ" τί κε λέγεις ἀγαθὸν : οὐδεὶς ἄγα- 
ΔΝ πα” ο Ν Ιον λ 

19 θὸε, εἰ μὴ 8 εἷς, ὁ εόςΒ,. 'Γὰς ἐντολὼς οἴδας μὴ µνοί- 
ών α / πα . 

γεύσης. Ἱ---μὴ φονεύσης''' μῆ ηλέφης' μὴ ψευδοµαρ- 
’ / 3 

συρήσης᾽ Κωὴ ἀποστερήσης"'' σίµα τὸν πατέρω σου καὶ 

90 σὴν μητέρα. Ὁ ὃὲε ἀποχριθεὶς εἶπεν αὐτῷ" 1 διδάσκωλε». 
- / / Ν 

ΔΙ ταῦτα πάντα ' ἐφυλαξάμιν' ἐκ νεὐτητός µου». Ὁ δὲ 
ο Ἰω. «μ.ο 4 αι ον 3 / 2 Ν λ ιο 

ἰησοῦς ἐμωθλέψαως αὐτῷ» ἠγάπησεν αὐτον, χαὶ εἶπεν 
’ υ] ᾳ ο // Γι δδ. οδ ο, ο, “/ 2) / 

αὐτῷ Ρ 19ν Σσοι ὑστερεῖ ὑπαγε, οσα Έχεις πώλησον, 
μμ Άν Ν 8 ”. {4 .ω ι. ὢ λ ι 9 

καὶ δὸς Ξξίτοῖς  πτωχοῖς καὶ ἒξεις «ησαυρον ἐν οὐρα- 
ω. Δ ὃ ” 3 λ β {ας ./ ΔΝ 4 

νῳ χο ἐνβο; αποΛλουσεί (0Η ---ρος σον σταυθον. 

(6) δραμὼν εἷς. 1213 σροδραμὼν εἶς. 

1913 ΡΥΟΟΙΥΡΕΠΣ 8. ΡΥάσΙΥΥΕΠ5 φιιζ- 
ἀανις 8. πι, Υ μἱΡ. ΤΠ, εχο. οαηΐ. 

εο]ῦὈ. σπροσδραμών τις. ὅ9. 9963 3 α]. ὅ. 
Μι. Κ. ρ. 2. Τά. απροσελθών σπι;. ὅθ. 

68. Οἶεππ. σπροσελθὼν εἷν πλούσιος. θΙ. 
68. προσδραµών τις πλούσιος. 3ΥΣ. Ρ. ἵπ 

Τη. ἰδού σις προσδραμὼν. Ἐν. 15. ἰδού τις 

πλούσιος προσδραμὼν. ΑΚ. 11.19. 93. 

69. 114. 1106. 194.999. 995ὅ. αἱ. δ. Μι. 
10. Αγπι. ἰδούτις. «οἱ. (8) Ξ Ατπι, 
εαΠί. νετς. Υ6Γοῃ. «010. αὐσῷ. 40. 151. 
8]. 8. Μί. α. ᾱ. τ. ΙΤ. ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 

π. Τυ]ς. Ὀνἱκ. εοτΏ. (6) μόνος εἶς. 
ὮὈ. «εαηί, δο]μ», σαΐ. ο] ῦ, οογΏ. 1πιιδ 
ας δοἶιέ8, ΥΕΤΟΠ. (11) --- ὁ πατὸρ. 

Ουίς. απαίος, ηὶςὶ αά αἰἴππι ]οσίπα 
δ6ρεοίαί, «(ἳ) Ξ1. 118.209. υτίκ., 
Ῥοπ]{1) ΒΠίε µοιχ. ἵπ Ὁ60. 115. Μι. 

Ί. α. Οορί. ΑΡ. οοἱ 0. εἰ Ρος λέψηε ἵη. 
"Βγτ. Ῥεή», Ρ. | μὴ πορνεύσης. Ὦ. ΕΤ. 
Φὶο Ίοςεο μὴ αλέψῃς (ᾳιοά ἀθασδί ἵπ 
«ου 0.) ηαῦεί οοἱδ. (19) Ξ Βὔπς.1, 
11. 98. 59. 64. 69»: τον 114. 118. 

909, 9993 αἱ, 4. Μι. ο. 10. 1Τ. Αιπι. 

(να οδ1ξ, Οοπρίαπί, εδέ ἵπ πα͵) Τ]εο- 
ΡΏΥΙ. πόπ αὐηεσαδί, νετο. εο]ὺ. 
()) -- Κ.1. 11. 68, 114. 909, 590 κ 
Μι. 10, Οἱεια. (ῷ) ἐφύλαξα. Α.Ώ, 

98. (Οἶοεπι. Οτίσ, (π)-- σί ἔτι ὑσσερῶ : 

ΚΜ. 1]. 19.28. 69. 12. 16. 8933 
114. 116. 194. 990. αρ. Βίτοῃ. 299, 
αἰ.τ. Με. 10. ο. τ.ἵππιατς, Αγ 8Υ9. 

ρ εᾱ. οἵπι αξί. (ἴῃ αἰῑῖς οοἁ. οχἰηί 
ἵη πι͵) νοτς. ο]. (ο) Ξ ΑΚ. 1]. 

963 Το. 114. 116. αἱ. 5. Μι. 10. 
«(ρ) -ἰ- εἰ 3άλεις σέλειος εἶναι. ΕΜ. 11. 

19. 98. 69. το. 114. 194. 990, αρ. 
ΒΙτοΠ. 229. α]. 5. Μι. ο. Ζ3»3 10. 

Οορί.- ἆλίμ. ντ. Ρ. ο. α»ί, |. Ῥοεί 
ὑστερεῖ Ἰάθπι αἀἁπί 4. Ἱ. Εν. 18. 19. 
αἱ. Τ. Μι. {. Ανπιι ΟἼεπι. (α) ἔτι. 
ἓν. 116. 118. 936. αἱ. 4. Μι. ο. τ. 
(9) σε. ΒΟ. 114. Ἐν. 19. 19. Μί. ο. β. 
(2 ΞΑΡΕΕΑΗΣ. 19. οὔ. 69. το. τπτ. 
106. 108. 114. 115. 116. 118. 194. 
Ίος 191 145, 161. 429. 2081. Ὠν. 
18. 19. 94. 96. α]. 19. Μι. Υ. α. ς. ᾱ. 
. Ε. κ. αἲ. 11. Τά, Οἶοπι. ΤΠπεορίγ|. 
(0ΞΡο60ῦ. (Μι. β.) Οορί. γυὶς. τ{. 
(εχο. νεῖςι) Οἶσπι, Ἠλματ. Απιῦς, 
Αα. | Ῥοπ]έατ απίε δεῦρο ἵη . Ἱ. 

19. 69. 118. 194. Βγν. Ῥους, ν. Αδ11ι, 
γοτο, ΤΤεῃ. Τοπ, ΟΠ11980 δεὔρο, Α πι. 
| σταυρὸν] -ἰ- σου. Ί. 19. 69. 9ἱ8 (ουσ 

πἹ. 194.) Ἐν. 18. 19. 34. 36, Μί. ο. 
ε. Ε. ΒΥτ. Ρεις», 
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ε , . [ ” Α ὁ οὐ Ὁ δὲ στυγνώσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθε λυπούμενος' ἦν 358 

6ΑΡ, Χ, 

”/ ' ᾿ / ι ε 

γὰρ ἔχων κτήματα πολλάὀ. Καὶ περιελεψάμενος ὁ 95 
9 νι ο. ” ἐ ια) / . 

{ησοῦς, λέγει τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ" πῶς δυσκόλως οἱ τὼ 
/ ./ 3 .Ἡ / ” -” ι ἱ ἅ 

χρήματα έχοντες εἰς τὴν [βασιλείων τοῦ 9εοῦ εἰσελεύ- 
ση ο ’ 

σοωται. ΧΟἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμιβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόηοις 24 
.) - ε Ν . ” . ./ ᾽ Ν / » 

αὐτοῦ. ὁ ὃξ ἐησοῦς Υπόλι πώς λέγει αντοῖς' 

Ξσέχνα, «πι  ώωό, ἐστι Ἀσοὺς πεποιθότὰς ἐπὶ--- 

χρήμασιν, 

ϱ Εὐκοπώτερόν ἐστι, κάμιήλον διὰ ---τῆς: τρυμαλιᾶς 25 
/ ο” ἡ] 

τ--σῆς: ῥαφίδος' ἆρο διελθεῖν, ἢ 

λείαν τοῦ «εοῦ εἰσελύεῖν. Οἱ: δὲ περισσώς ἐξεπλήσσοντο, 36 

σος : εἰς σὴν [βασιλείαν σοῦ εοῦ 0 εἰσελθεῖν, 

όα λ 

πλούσιον εἰς τὴν [βασι- 

/ 6 Ν « / 7 Ν / δύ 4 

λέγοντες προς ἑαυτους καὶ τίς ὀυναται σωύήνοι 

Ἐρθλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, λέγει’ παρὰ ὤνθρωποις 97 
3 / ᾿ » Ν ” ” 

ἀδύνατονϊ, 6 ἀλλ᾽ οὐ παρὰ ---τῷ : εῷ" ” ἐξ. λ 
--“παντο γαρ 

ἀ 
ϱ) εἰσελόείν. 

(α) -{- ουγ εἶις ποπ ρεγπιἰαίέ, τιέ τεζίη- 
φμεγεί. Ῥοῦς. Ρ. {(Χ)-- σάχιον κάµη- 

λος διὼ σρυµαλέδος ῥαφίδος διελεύσεται, 
ἤ. πλούσιος εἰς σὴν βασιλείαν ποῦ «εοῦν 

ΟΠ1560 Ρροδίθα ορπηπιαίαε 25, ὮὉ. Ἱέσια 
295. οἙΠί. νετο. σοτΏ. Ἰίέεπα νετο. 

(99 ΞΑ. 46.09. Ἰ06.5ουπι.». (2)Ξ 

Έακ. 1. 96. 40.19. 114. 195” 209. 
αἱ. 6. Μι. α. 10. σεκνία. ΑΔ. 1. αἰ. 4. 

Οἶεα. {(8)ΞΞΒ. Οορί. π18. φιῖγρεει- 

πῖα» ᾖαδεπί υεί οοπ/ιάσπἰες ἐπ εἰς, νοτο. 
{ ξ- σε, ΑΟΕΕΒΗΒ. 95. 96. 40:19. 
114.115. 116. 118. 121.191. 151.918. 

(εαπι νἰπάοῦρ. οπιπίθας, οχο, 194.) 

299. 9850. Ἐν. 18. 19. 54. 96. αἰ. 18. 
Μι. Υ. αἱ]. 1τ. Εά. Οἶει, (0) γ.. 

ΦΟΞΊΙΙ. αρ. ΜΙ]. Ὑἱάα εἰῖαπι ποί. χ. 

(6) Ξτος υίειπαυς. ΛΟΕ. 1. τὸ. 100. 

111. 115. 118. 121. 191, 220601 999, 
Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 9. Μι.ς, ο. Ε. Ὀ5. 

10. | Ρτίας σης Ξ- 2ὔ. 918. (ουπι αἱ. 
8) Μι. ἁ. κ. Ρ. 7. Ροείοτῖις Ξ-80. 

116. | σρυπήµατον βελόνς. 193. 69. 

194. σης σρυµαλιᾶς σἩς βελόνης. Οἶστη. 

(ἀ) ΑΓΓ Ρ. 8. ΙΤ. 5θ. 40. 893 108, 

. ΡΠΥΙ. 

115. 19τ. 191. 151. 935. Ἐν. 18.19. 

84. 96. α]. 23. μίπγορυα, Μί. Υ. αἲ. 
15. Ἐά. (είΐαπι 8{. 9.) 8υτ. ντ. Ῥ. 
1Π πι, οἱμ. Ἱέοπα γοτςο. Οἰεία. Τπεο- 

αρ. ΜΙ. Π 5- ΑΥ. γόπ1. Ἡτρ. ΟΙεπη- 

(8) -Ε- τοῦτο «. ἔστιν 9. σοῦπο ἔσσιν. ΟΡ 
9, 19. 298. 99. 69. 115. 194. 151. Ἀγη. 

Άγια, Ὑμΐς. Τί. [ Άσο ἐπιροδίδί]ία 
υἰάεπίωγ, σετιι.δ. Ἅᾖ{6) παρὰ δὲ σᾷ 

Φεῷ δυνατὸν. Ὦ. 151. εαπέ. νοτο. οοΓ),΄ 
ἱίεπα 5Γ. (πεπι. αριᾶ Ῥειπι 

απίεπι οπιπία ᾖΡοδοϊδεϊία δωπί, νεγοηῦ. 

εσἱῦ. |. ξ- σῷ. ΟΕ. Τ. 10. 94. 9ὔ. 60. 
Εν. 18.19. 84. αἲ. 10. 

Μι. Υ. σα. Ε Ὀἱς. Ἱκ.Ἰ. ρ,σ. 11. αἲ. 4. ̓ 
ποσρ]], 

(4) -- Ρ.1. 9Χ 44. 56. 60. Τ4. 89, 
151. 254. 935. Μι. 10. Εά. οαρί. 

υτὶκχ. 

106. 191. 101. 

14. Οἶεια. γιο, πιδ. 

νοτο, ΥΟΓΟΠ. οοΓΏ. «οἵ. [[-- γὰρ. Μί, 
α | Ξ ἔσσι, 10. 194. α1. 8. Μέ. Ε. υίς, 

ἔστι σῷ πιστιύονα!,. 90. |Ξ ο 10. .. 

Ξεσῷ. Ὦ, 194. 

Ὁ (6) πρὸς ἀλλήλουρ. ΜΑ πρὶς 
αὐπτὸν. Ο. Ατ. Ῥ. Όομί. ἐν ἑαυτοῖς. 68. 

ο 



| 
| 

ςΑΔΡ. Χ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
.” Γή - ) τ ἡ 

ϱϱ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ δεῷ. }] ἵΤ [Ἠρξατο' ὃ πέτρος 

Φ05 

ή ) ο. λ λ ς υ) .] η . / νι . ὰς 

λέγει ουτω" (θου, Ίμεις αφηκαμεν παντον αι Ίπολου- 
/"ε ως ιω [ή λ 

90 ῥήσαμέν σοι ἕ. |” Αποπριθεὶς Τ΄ ὁ ἴήσους είπεν ἁμην 
/ 6. ε] / 2 «] 3 .” »« 1... κ. 

λεγω 0» οὖδεις εστιν, ος αφηκεν π οικία», 3 ἀδελ- 

φοὺς, ἤ ἀδελφὰς, 9 ἤ πατέρα» ὴ μητέρα, Ρ.--ᾖ γυναῖ- 
6“ αἱ οκ. ΄ 3 Ἀ 5 λ 2 κ νο ς. - ’ ο 

καν Ἠ τεκνα, Ί αγβους» ενεΆεν εµου Ἱ μα 3 ἔ.εκεν του 

ἴ / /“”/ λ α .. ”» // 

90 ευαγγελίου, 5 Ῥὼν μη λάθη εχατοντοπλασίονοα ἵνυν 
9 ” πο ο ασ λ ι) λ ας ο ᾿ 

εντῳ κωίρῳ τουτῳ οικίας» πα ἀδελφοὺς, Λα ὠἀδελφὼς; 
ντ κἳ / “ Ζ Ν / λ . Χ λ αλ 

κο γμήτερας, ” καὶ τέκνα, αἱ ὀγρους, μετα "διωγ- 
” // ν -” »” ” 3 / η 3 ὤ, Π Ν 

ΘΙ μῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωην αἰώνιον. Πολλοὶ 
ἃ 3 ω ”/ ἆ ν ϱ 2/ .» 

δε εσοντωι πβρώΤΟΙ 6ΕσχΦΤΟ/ ναί Τέσχατοι πρώτοι. ] 

λά Ε ῇ καὶν 

()--καὶ,. ΑΒΟΒΕΕΗΝ6. 1. 11. 86. 
69. 149 151. αἱ]. 19. Μι. Υ. ἵ. π. 14. 

11. Οἶεπι. ἤρξατο δὲ. Κ. 10. 11. 25. 

19. 16. 114.116. 194. Ἐν. 15. 11. α]. 
15. Μι.ο. Κ.ρ. 10. Τά. Οορί. Βίαν. 

(οἱ. Ὀγίκ. σύτε ἤρξατο. Οοὰ. ππας. 
ΒΥΓ. Ρ. ἵηπ πι. (19) -ἰ- σί ἄρα ἔσται 
ἡμῖν. δ1. Ἑν. 90. Υετος. σαί. (ἱ)Ξ 
δὶ. ΑἘΜΡ. 250. 59.19. 114. 191. Ἐν. 

94. αἱ. 11. Μι. Υ. 1. ΙΤ. 9ντ. Ῥετες. 

αοιμ, Υιαἱς. Πί.εχο. σαπί. «019. «ΟΡ. 

καὶ ὦποκρ. ΟΒΟΗ. 1. 11. 19. 69. 59. 

106. 118. 194. 9168 (οσα αἰ. θ.) αἲ. 9. 
Μί. ].κ. Εά. 8γτ. Ρ. ἔφη. Β. -θορι. 
(αι) ΞΞ Ὀ. οαπί. (π)Ξ Ώ. οαπέ. νέ- 

ΤΟΠ. οἰκίας. Μ.939. Ἀντ. Οορίι. (ο) 

Ὦ. οαηῖ, τογς, οοἱ8. Ἰατ]Ἡ (ρ)Ξ 

ΒΡ.]. 06. οορί. Ατπιι Υ]ς., Πέ. εχς, 

Ρεϊΐκ, Ουἱς. ἀῑδετία. (α) . Ὀ. 1. 
118. εαηί. (ϱ) -ἕ- ἕνεκεν ΒΑ. ἕνεκα. Ὦ 
ΟΡΕαΗΚΜΒΗΣ 1. 10, 19. 11. 98. 

69. 15. 106. 194. 191. 151. 999. 995. 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 91. Μι. ὓ. «. Ε, Ἱς. 
α]. 11. Τά. Όνε: μέν. ουξς, Οορέ. Αγπιι 
αοιμ.βίαν, Υ αἱρ. Πτ. εχς, σοἳῦ. Οἶαπι, 
ΤΙεορ]ιγ]. (8) ὃς ἂν. ὮὈ. ὃς. 98. 8ΘΥΓ. 
Ρ, Υυἱρ. Τε. (0Ξ0,5τ, Μι, 19. 

-- ολ Δ ». ο ονι, 9 / 3 ς / .Ἡ 

90 "Ἡσαν ὃξ εν ση. ὀδῶ ανα ξαίνοντες εις µεροσολυκα” και 
ἐ 4 

ΙΓ δὲ, ν ή; οἱ, 
ΑΓ. Ρ. Υετο. (α) -- Ὃς Σὲ ἀφηκεν, 

Ργασεἀεπίο Ρριποίο, οιπῖςδο καὶ ροδί 
διωγμών, εί αἀάῑίο ἵη Άπο Υογευς λήμ- 

Ψνται. Ὦ. οιηί. νεγοῃ. νετς. «ο. | 

ἜΞ- οἰκίας Ὁᾷ διωγµῶν. Μι, 19. εο]ὺ». 

| οπιαπι] -- αμ ραγεπίεξ, νετου. 
(πα) -ἰ- καὶ πατέρα. . 1. 10. 11. 40. 

πο. 114. 116. 118. 918 (ουπι. αἰ. 5.) 
Ἐν. 18. 26. αἱ. 95. Μι. α. ᾱ. Ε.].ο. 

Ρ. α. Ζ. 10. πΙΠπ. ἄο(ῃ. βαν. δαΣ. --- 

καὶ πατέρα». 51. 61. 69. 89. Ίπ πι, 

230. Ατγ. ΤΠΕορΙγΙ. εᾱ. Ῥοεί µητέρος 

αάἁαπί Τὸ. Μί. ε. «ορί. Υη]ς. πῃς. 

(5) μητέρα. ΑΟΡΚ. 1. 10. 11. 40. 19. 
114. 115. 116. 118. 151. 918 (ουν 
αἱ. 6.) 9229. Ἐν. 18. 19. 96, αἱ. 986. 
Μί.α.ς. ᾱ. Ρ. κ.ο. ρ. α. Ζ. 10. 11, 

9Υγ. Ρ. Ατπιι οίπ. Β]αν. βαΧ. 14. 
(2) -Γκαὶ γνναῖκα. 918. 9390. (8) διωγ- 

μοῦ. Ὁ. ϱγ. 99. 8γτ. {1. διωγμὸν. 95. 

60. Τ9. 86. 114. Μι. ο. Ἱπ Ρεγςεειῖ- 

οπίδια, νοτοπ. Οπι ᾖῥεγδεσιἱοπίδιις. 
γμἱσ. οἳ ἸαΜ{. οσρετῖ. (8)ΞξΑΡΙΙΜ. 

1. 11.95. 56.40.19. 106. 108. οί194. 
αρ. ΒΙΤεΙ. 19]. Ἐν. 18. 54. 96, αἱ, 15. 
Ῥίμτεργύς, Μί, Ύ., αἰ. 14. Εὰι, 



008 ΊΡΒΥΑΓΓΕΣΛΙΟΝ 
-” ἳ Α,. Ἡ Ν] μἳ 9 μν 

ν προάγὼν αὐτους ὁ {ησους» 

ἼσΑΡ, Χι 

εκαὶ ἐθαμιξοῦντο,. ἆ καὶ 
ἀλολουθοῦντες ἐφοξοῦντο. ] καὶ [Γπαραλα εὼν επάλρ΄ 

λ / 2/ 2 -- . Ν ή ε.α 

σοὺς δώδεκω, ἤρζατο αυτοίς λεγει τα µελλοντα αυτῳ 
/ 

συμθαίνειν' 
] λ ι) ͵ 

Ὅτι ἰδοὺ, ἀναβοαιίνοριεν εἰς ἱεροσόλυμιο, καὶ 958 
« ϱἳ ως / ΄ μυ 4 ”” Ν 

ὁ υἱὸς τοῦ ὠνύρωπου παραδοθήσεται τοῖς αρχμερεῦσι καὶ 
” / μά . α Χ 

ἐσ-τοῖς  γβαμματεῦσι καὶ κωτακρωοῦσα αὐτον 3α- 
, κ" / δι Ν ”. 3234 Ν 5” / 

νώτῳ, καὶ παρωδώσουσµ αὐτὸν τοῖς ἔθνεσω Καὶ εριπαί- 94 
. -” Ν / ᾽ Ἆ / 

ἔουσιω αὐτῷ, ἕ καὶ µαστιγωσουσΏ αὐτον, 
. 

σουσω αυτῳ, 
ϱ / /“/ ᾿ / 

ση Ίμερῳ ανωστήσετα,. 

. ιν ᾿ ” ᾿ ’ Ν 

κο οποκστενουσι αυτον χαί 

ιτ υ. , 
αι ἔρπτυ- 

μα ΨΗ αο τή τρ- 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ἰώκωξος καὶ Ἰωάννης ο ος 

υἱοὶ ζεδεδαίου, ""λέγουτες"' 
ε 54 ο νο με ό // 

ο εον ' αιτήσωμ.εν, 
’ / ” / « ” “ 

Ρ 00 σί 9ελετε ποιησαί με ὑμῃ; 

ποιήσης ὑμν. 

ο ώψε Ῥόλομον, "Ἡ 
᾿Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς' 96 

« Δ ον ” 

Οἱ δὲ εἰπον αὐτῷ: 97 
ν 5» ο ο 0 ιο. Ν ο ] / 

δος ἡμῖν, ὕνω εἰς ἐν δεζιὼν σου, καὶ εἰς εξ εὐωνύμων σου 

καθίσωμεν εν τῇ Ἱ δόξη’ σου. 'Ο δὲ ἰησοὺς Σ εἶπεν αὐ- 98 

κ Οἱ μετὰ σρεῖ, ἡμέρας. Ῥ ϱ32 σί Φέλετε ποιήσω ὑμῖν. 

(ο) Ξ0Οοάεχ πηµ5. Μί. χ. (ἆ)- 
1. 98. 61. 1955. 101. αἱ. 4,- Μί. , 
εδηί. ΥΕΓΟΠ. νετο. | οἱ ἀκολουθοῦνσες. 

εοτΡ. οοἱ). || καὶ] οἱ δ. ΒΙ,. 1. Οορί. 
πα) οἵ. Ὁ. (ε) Ξ- 40.91. Μί. α. ἆ. 

Ἐναησε]ρίατία. ΒΥΓ, νετοῃ. || -ἰ- ὁ {η- 
σοῦ.. Ἡ. 2. 61. Ἑναησφοε[είατία. Γά, 
(8 - οΡΕαΒ. 194. 181. 935. αἱ. 
10. ρ]αγοδυο. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 10. Εά. 
(6) Ξ Ὀ.41. 115. Μι. ΙΤ. εππί. οοτΏ. 
βειπι. 2. Ῥοεί ἔματ. αὐτῷ Ρροπιηέ 

ΒΟΙ.. Μι. α. ᾱ. ΒΥΕ. Πἱεχο5. ΟοΡί, 
γη]. νετο. Υετοη. Ρεϊχ. οο1ϱ. ν]ηά. 
(1996. 40, 61. 115. 151. Ἐν, 18. α1., 
δ. Μί. 11. (1) Ξξ ΑΚΡΟ. 151. 906, 
Ἐν. 44. επί. 6ετπι.ὁ. (Κ)ΒΟΡΙ.. 
Οορί, Ἀὺς. Ρ. η πα, Π. εχκςο. Ὀχίχ, 
Ρεπα, 2. πιαγί. (1)ΞΑ. 116. 151. 
8]. ν ουσ Ρ]υ]ρι», Μί, ο. {, ᾳ. 10, 

αἱ, 9, | -- δύο. ΒΟ. Οορί. (πα) καὶ 
λέγουσυ. Ὦ. απί. γετς, Ο5ΙΡ. || -ἰ- αὐ- 
σῷ. ΒΟΡΙ, Ἀντ, Οορί. Απ, οπηέ. 
νετο, Οτί5. (14)ΞΞ0., συ. 118. αἱ. 8. 
Μι. ο. 11. νίπά. (ο) ἐρωσήσωμεν. Ὦ. 
1. 09. αρ, ΜΙΙ. | σε ΑΒΟΡ. 1.18. 
69. αρ. ΜΙΠ, 69. 116. Ἐν. 96. Μι,ο, 
κ. Οορί, Αγ, 9ΥΤ. Ρ. Τί. εχο. ϱοἳ. 
νίπὰ. (ϱ) τί φέλετε (µε, Β.) ποήσω 

ὑμ. Ὦ0. 1. 19. 69. 91. 18. Ἐν. 21. 

Φιιᾶ ορ υοῦὲς, νεο, νετοῃ. νἰηᾶς 
ποιήσω ὑμῖν. Ὦ. εαπέ. σὲ θέλετε ἵνα πο» 
ήσω ὑμῖν. 106. Μι.κ. Υ αἱξ. Ὀγὶκ. οοἱΏ. 
| 5με. Ἐν. 29. Ληίε ποιῆσαι ροη]έ Τ,, 
(4) βασιλεία σἩς δόξης. 18. 69. 194: 
(ϱ) -- ἀποκριθεὶς. Ὁ. 1. 13. 28. 69. 91. 
124. Αγ, οΏΏί, γΎετο, ΥΕΙΟΗ, αλλ 
οοΓΏ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 201 
».. 3. ”/ ’ 3 ο» ’ ω -ἳ - / εἰ 

σοῖς᾽ οὐκ οἴδατεσί αἰτεῖσύε, δύνασθε πιεῖντο ποτήριον, ὃ 

ΑΡ. ΣΣ 

” ΔΝ / 5 4 Χ / ε 5 Ν / 

ἐγώ πίω, "ορ καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ (ωπτίζομιαι, 
ο” Ν α΄ ) . / ε να ” 

89 (ωπτισθηναι;, Οἱ δὲ εἰπον αὐτῷ δυνάµιεθα. ὁ δὲ {ησοῦς 
.” . ” λ Ν / ο... Ν / / ι λ λ 

είπεν αυτοῖς' το µεν ποτήριον, ο ἐγω πλω» πἰεσθε' καὶ τὸ 
/ εἰ ᾗ ΔΝ / / Ν Ν 

40 βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαε, βαπτισθήσεσθε' Το δὲ 
/ ει) σ .” ν αρ 9 . / τη . / 

καθίσαι ἐκ δεξζιῶν µου τ καὶ ἐξ εὐωνύμωνὶ Ἐ, οὐκ ἐστιν 
ει] Δ ” ο) ο // / λ 3 4 

41 ἔίνον δοῦναε, ἀλλ οις ἠτοίμασται". Και ακουσαντες 
ς. ον δέ α ./ . ” λ ϱρ2 ας ατα 

ο οἱ ᾗδεκο, "ἠρξαντο ογαναμτεῖν΄ περὶ ᾿ἰάκωσου καὶ ἰω- 
ἅ / ε λ . |] λ / 

49 ἄγγου.. Ὁ Ο δὲ ἰγσουὺς προσκαλεσάµενος αὐτους» λέγει 
, τ” ἁ ἆ ὸ 6“ ς ὃ Γη ”/ ” 1; ρ. 

αὐτοῖς' “ οίθωτε, οτι οἱ θοκουντες ὤργειω των έθνων, α- 
/ .) ” Ν ϱ / ’ ο” 

τοακυριεύουσιν αὐτων, καὶ οἱ μεγᾶλοι αύτων Χαωτεξζουσι» 
/ 3: κου ι) ο, λ Σ/ ” ὸ ε υ .) ” εἰ 

49 ἄζουσω αὐτῶν. Οὐχ, οὕτω δὲ "έσται ἐν ὑμῳ' ἀλλ' ὃς 
Ὦ / κι / εώς δα, ” 3 

εὼν ἡ 9ελη γενέσθαι μέγας ἕ ἐν ὑμῶν Ἡ έσται ῇ ὑμῶν διά- 
. : 

Λ.4: κονος. Και ος Κλν” 
” / ” ω 

«έλη ὑμῶν” Ἡ φενεσθαι πρῶτος, 
”/ / ” : Χ ΔΝ ϱ ϱἳ ο. 9 / ι] 

45 έσται πάντων δοῦλος. Καὶ γὰρ ὁ υἱος του ἀνθρώπου οὐκ. 
5 ώ ν » 
Ίλθε διακονηθήναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 

ἀ ϱ -” ΄΄ 3 Γι. 

Ψυγῇν αυτου λύτρον ώνσὶ πολλών. ] 
η "/ ο. 8 /, λ 5 / φ ΄ 

46 Και έρχονται εἰς ἱερχω' καὶ [εκπορευομένου αυ- 

- / « . λ 

ος ᾖ. Ἰ διάκονος υμών. κ ον. κα Τ ου. 

(5) ΒΟ635Ι, 1. 13.98. 69. 194. 6ορί. 
Άγπι, 8ΥΤΓ, Ρ. 1π πι. π]ς. Τί. Οτὶς. 
μῖ, (0) ἤ. ΒΡΙ, Τ8. αἱ. 8. Οορί. 
γπς. Τί. (4) ΑΟΡΕΚΙ,5. 1. 13. 
69. 89. 106, 108. αρ. Βϊτοι. 114. 124. 

8ρ. Β]τοΙ. 990. αἰ. 28. Μέ. ΒΗΝ.α, 
ο. ᾱ. ἔ. α. 10. α]. 6. Ἐά. Οορί. Ατπη. 
8ΥΓ.Ρ. αοίῃ. 8]αν. Υμἱς, Πέ. Επί ντα. 
ΤΠΕΟΡΗΥΙ. (κ) ἄλλοι. Ὦ. 950. 1Η, 
ἑαηί. νεγο. γετοη. ος. Ἅ()) -Γ ὑπὸ 
ϐ, παρῷ τοῦ πατρός µου. Ἱ. ο]. 9. Μί.Χ. 
ΘΥΓ. Ρ. ἵπ πι. γοτο. Ὑ]οέ. (5οἆ οΏσαιεα 
µου, πί ν]άείατ.) (2) -- λοιπα, ὮὉ. 
ΥΓ. Ἠἱ6ΓΟ5. οί. νεο. ΥεΓΟΠ, νἰπᾷ, 
εοἳῦ, οοΓΡ. (8) ἠγανάκσησαν. Α. ]. 
91. αρ. ΜΙ. 118. σαϊ. σευπι. 9. Υμ]ς. 
εἰ. θἰχίίη. (0) τῶν δύο ἀδελφῶν. Δ. 
91. 4ρ, ΜΙΙ,᾽ (ο) καὶ προσκαλισά- 

µενος αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς. ΒΟΡΙ,. Ἀγτ. Ὀορέ. 

νοτο. ΑΠ. Ἅ({(ἆ) -- οὐκ. 19. 69. 105. 
194. 127. (ο) ἔσσν. ΒΟ3ΡΙ.. γυῖρ. 

τι. (8) -- ὑμῶν. Εὰ. Ῥορί 3έἐλῃ Ρο- 
πι Μέ. Ιπ. (8) Ξξ Υυὶρ. σειπι. 1. 
Απίε μέγας Ρροπυπέ Μέ. α, 3ΥΤ. Ατπιι 

νογς.νετοῦ. οο]Ρ. ν]πά. (1) ἔστω. 

ο. 69. ε]. 6. () ΑΡΟΡΕΡαΗΙΡ. 
αἱ. 40. Ῥ]ηγοενε, Μί. ΒΗΥ. αἱ]. 1Τ. 
Ἐά4. 8σγ. υγ. ΆΑτπι, β]αν. νυῖς. 1, 

(6) ΑΟ. 918 (οαπι αἱ. 10.) ΑΙπ,. Μι, 
ΒΗΥ. α1. 16. Εά, Ἅ{Ι) ἐν ὑμῶν. ΟΙ. 
19. 398.61]. ΒαΤΡΟΓ. 1. Τίσεπι Μί. 6, 

γης, Τί. εχο. σαΠέ. (πι) εἶναι. ΟΡΤ., 
1. 12. 28. 61. 91. αρ. ΜΗΙ. 118. Βατ- 

Ρες, 1]. Τις. Τί, Απο, Πεν. (η) ἔρ- 
χεται. Ὁ. 61. Μι. 1Τ. Εά, εαπ{. γετοὮ. 
νεχο, γἶπᾶ, «018. 6εΓΠ1, 2. ΟΥΡ. 



208 ΙΕΥΑΤΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. Χ. 
ο ..ά .” ν » ἁ Η ναό σου Ὀρδαπο ώς, χαΐ των Μην αυτου καὶ ὀγλου 

ἱκονοῦ. Ῥ -- 5” ἄυίος τέμαίου΄ 

{ εχάθητο παρὰ σὴν ὅδον Ἡ 
” 

προσαιτῶν. 

᾿"βαρτίμαιος” ὸ τυφλὸς 

Καὶ ἀκούσας, 47 
«/ 3 ιο) εκ ρω τ  3 7/ κά / / 

ὅτι {ησοῦς ὃ Χνοζωρωϊός, εστῳ, ἤρζατο κράζειν καὶ λὲ- 

1λ Σὸ υἱὸς. δαὶὸ, 
Ζ η) ρώ ν 9 / ών 

(Ἴσου. ελεήσον µε. Καὶ ἐπε- 446 
Ἅ ... 8 ψ {4 ο / « Ν .- 

σίβων αυτῳ ριώλνα ἴνω σιωπΊσῃη’ ο δὲ πολλῷ μαλ- 
2/ 

λιον ἔκραζον" ροερ 

{ᾳσοὺς» 

Ν / ᾽ ο, 

ῴλ.ον, λεγοντες αυὐτω 
ε Ν 3 2. 

Ο δὲ 5 ἀποδαλὼν 

ἆ εἶπεν αὐτὸν φωνηθήναι., 

9άρσει 
 ξ / ς ” 

σο αασιον αυτου» 

”. δωθὶδ, ἐλέησόν µε. Καὶ στὰς ὁ 49 
Ν ι Ν 

Ὅ καί Φώνουσι τον τυ- 
/ ο 

ἔωο ἔγειραι"'. φωνεῖ σε. 
Ἀ 

Ν Ν ω δα” τας / » ω ε ΕΟΡΤΑΡΝ 
ας σον ἐησοῦν. Καὶ ἀποκριθεῖς : λάγει αὐτῷ ὁ {ησοῦς' 5 

Κσνγέλεις ποιήσω σοι; ὁ δὲ τυφλὸς εἶἴεν αὐτῷ - ὰ ῥωθσουνὶν 

μαο ἔκείθεν, 

(ο) Ὁ. ἄοίμ. Τέ. (εχο. «οἱ ῦ. ϱ6ΓΠΙ. 9.) 
Οµ]ς. Εἱ5. (ρ) -- ὁ, ΒΟΡΙ.5. 1. 
Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 6. Μι. ο. ᾱ. 6. Ε. 

11. |ἱ-]- Ιδοὺ ὁ. 19. 69. 194. οο]ῦ. Ο5ἱΡ, 
(ᾳ) τιµαῖος, 8ΥΤ. [ἶέης Τίπιες, Π. εχο. 
Ὀτῖχ. «οἱῦ. δεγπι. 9. (5) βαριτείµιαρ. 
1). Βαγίίπιεας,νετο. 90ΤΕΟ. νῖπά. Βατῖ- 

ἔνπεαδ, 8ΠΕ. ΥΕΓΟΠ. (9) Ξ ΒΡΙ!,, 
124. Ἐν. 18. 96. Μι. Ε. Οτίς. {(0)-- 

σροσαίτη». Ἰ,, Οορί. (α)ΞξΒΙ,, Οορι. 
ἐπαιτῶν. Ὦ. Οτὶρ. 9. (απ) ναζαραῖος, 

Δ. 98. Εὰά. «οΓΏΌ, αρ. Β]αποὮ. ναζορηνὸς, 

Ὦ. οπηέ, ναζαρηνὸς. Β1.. 1, 118. Υυ]ρ. 
τι. Οἱ, (7) υἱὲ. ΒΟΙ1.. Εν. 18. 19. 
αἱ. 5. Μι. ο. Ε. χριστὲ, υἱὸς. 98. Πέις 

ΠΜ, Οοἀἆ. 9. ετανοὶ ἵη πιατρ. 8Υγο 

Ῥ. αραιά Βϊτεμ. Βεά Αάϊεγις Ἰαμάαί: 
Π1ΐιδ, φιιῖ [111 εί, (1. 6. ὃὁ υἱδςν Ἱπ Πο- 
πιπα(Ίνο͵) ἨΝ ΠΗ(1μ5 αἆ ϱΟΠΙΠΙΗ 869, 
Ἱαωο γεβετί. (2)Ξ1.. 108. 121. 191. 
Ἐν. 18. 19. α]. 6. Μί.α. ᾳ. 8ΥΓ. Ῥεγς. 
Ῥ. νἰπᾶ, ππαγί. ΟΕἱΡ. Απίε ὁ υἱὸς Ρο” 
πυηί 69, 86. αρ. Βεης. Μί,ς. 8ΥΓ.Ρ, 
γμ]ς. νετο. Ὀσίχ. οο]ὴ, σδυπῃ. ]. οοτῦ., 
(4)Ξ5:926. οἱ πολλοὶ. Οτὶρ. οἱ ὄχλοι. 59, 

πολλὰ, Μι. ο. (0) -{ἰ- κύριε. 194. 
216. (επι 108. αἳ, 3.) -- Χριστὶ 298. 

ο ἔγειρε. αθξωὶ. 

--- ἰησοῦ. 18. 69. (ο) υἱὸε. Ὦ. 98. 
194. Οτἰᾳς. ὁ υἱὸς, 1. 118. (4) εἶπεν. 
φωνήσασε αὐτὸν. ΒΟ1.. Ἰ. Ἐν. 9. 10. 19. 
18. 19, 86. Οορέ. Ἀγν. Ρ. ἵῃ πι, εἶπεν 
αὐσὸν φωνησαι. 38. ἔκέλευσε Φωνηζηναι. 

Μί.ς. | Βες, Παῦεί Ο5ἱΡ. Εἱ5. (ε) οἱ 
δὲ λέγουσι τῷ τυφλῷ. Ὦ. 8αΧ. σἈΠί.νε- 

ΤΟΝ. Υετε. εοτΏ. νἶπἀ. (0 ΑΟΡΚΙ. 
194. 935. αἰ. ΙΤ. Ῥ]ατεσνε, Μί. Υ. οἱ. 
ϐ, ἐγείρου. 1. αἱ. 4. | -- 59. αρ. ΜΠΙ, 

(6) ἀπολαδὼν. ΤΠ. () ἀναπηδή- 
σα. ΒΏ],. Ἐν. 84. Μι. ς«, Οορί. 8γΓ. 
Ρ. ἵη πι. ἀοία. γμῖςσ. Ἡ. Οεἱς. ααἱ 
αδῖ αίγπππαπε Ἰαπαῖέ. | -- Ῥοτε, Ρ. 
(1) ὁ ἰησοῦς λέγει αὐτῷ. 114. 116. 990. 
Μι.α. ο. ἆ. 7. 10. 8ΥΓ. Ρ. Υυ]ρ. «ὐτῷ 
ὁ ἐησοῦς εἶπεν. ΒΓἵ,. Αγπι, οαπί. νῖπά, 
Ρουπι. 9, (οἱ, (1) τί σοι θήλεις ποιήσω, 

ΒΟΙ,, 11. 1. 114. 116. 229, Ἐν. 18. 

19. Μι. ο.{. 10. μἱς, σεγπ1. 2. ν]πά. 
| ποιήσω] ἵνα ποιήσω. 106. Μί. κ. νε- 
το. οοἳΏ, οππππετ. (1) ΑΒΟΕάΗΚ. 
Ι. ΜΕ. (δἱ,σπ.) αἱ. 60. Μι. Υ. α]. Τ. 
Κά. Οορί. ΟΡ. ῥᾳβουνὶ. Ε.. 19. 69. τ9. 
α]. 18. Μί.α. ᾱ. ο. α. αἱ. 4. Ἐά. Τεο- 
ΡΗΥΙ. ῥα66).38. ΒΥΓ. ΡΕΤΗ}. Ἱ. κύρα ῥας- 
θε), Ὦ. «ΧΠ!, ΥΕΓΟΠ. Ὑετςο, γἱπᾶ, «08. 

ἀνωστὼὰὼς' ἦλθε 50 
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6 κ ιὰ /, νε ΝΑ ” ιΟὰ » 0 ορ 6 

δθα ο Ο δὲ {ησοῦς εἶπεν αυτῳ) νο. η 

"σπίστις σου σέσωκέ σε, καὶ εὐθέως ἀνέθλεψε, καὶ. "Ίκο- 

λούθει Ὁαὐνρ” ἐ ἒν σῇ ὁδφ. ] 

"Καὶ ὅτε [Ῥἐγγίζουσι΄ εἰς Ἱερουσαλὴμ,, ἹΤοο εἰς (9η0- 
αλ ν/ ϐ 7 Ν νά 5 ον τν, να 2 

Φαγή καὶ (η ονίαν, προς το ορος "τῶν ἐλαιων» ἄπο- 
ἔοκή, . ή ὁ -- ' -” ι 

9 στελλει δύο τῶν μαθητών αὐτοῦ, 
ο . 5 λ ἒ / /“/ 

υΌπαγετε εἰς την ΄χωμην 

λ / 5 -” 

Και λεγει αυτοίς" 
ΜΑ πμ. ς ” κο 
σην πατεναντί υμών) λοι ευ» 

- Ἡ / 2 9ᾖνχς, ε ) α / 
θεως εεσπορενοµενοι εἰς αυτήν, ευθήσετε πώλον δεδεμένον, 
4 Εξ] 

ἐφ ον 
ν τα “Ύ/ 

ὦ φον αγαγετε. 
α /“”/ 

σουτος. 
»η/ λ.λ , ᾿ ιο »΄ ν ΔΝ 4/7 

34. εύθεως αυσον 2 ἀποστέλλει" ὧδε. ο. Απῄηλόον δὲ, αι 

ο -” 5» .». 

σῷ {ησοῦ.. 

5 ἀποσπελεῖ, 

"τ, ΑΣ 9ν / / . 

α ρυδεὶς ἀνθρώπων κεκάθηεε" 
, κιν 4 1 ε.- / 4 ϱω 

Και εὰν τις υμὴν εἰπη" τι Υποιειτε 
μμ ο οτε Φ, «ΔΕΑ ο Αν θε 

εεπωτε οτι ο χυριος Όουτου χρείον εγε 

Σσῴκα) εἰς, 

χ « ἴ δν) 

2 λυσαντες ου- 
ος 

Ν 

καὶ 

εὑρον 

 σφ Ω92 λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε, 

{α)--335. λιάξλιφον. 01,990 «κ Όγν, 
η. (η) ἠκολούθησεν. 191. 149. αἱ. 
α1. Μι. Ἱς. Σ. ηἱ.4. Εά. (ο) ΑΡΒΟ 
ΡΙ,. 1. 14. 28. 09. 194. 918 (οσα αἲ. 

90) Ἐν. 84. αἲ. Ας Μι. ο. Οορί. ΛΙ. 
Γη. ντ. ϱ. ἵπ πι. Ῥοτο. τν. Βτρ. 
δν. τι. Ο5ἱς, κοπιε]. |Ι(Ξ σσ. Ῥετς. 

-(ϱ) ἄγγιζεν. Ό. (δι. β.) Ἰφγισεν. 

εμ 9Υ}. Οορί. ΑΔΗ. οπΏέ, ΝΘΓΟΠ. 
πνίμᾶ, υμχ. οο]ὺ. οογΏ. 6ονιη. α. εσι- 

ποτ, ἄγγιζεν ὁ ἐησοῦς, Μί. [. βἰίανο. 
. ὑναασε]ἰκιασία, ἄγγισα». Μ. 1δεν. 

09, 194. Μι. ο-. "Κᾳ) -Ε καὶ ἦλβον, 

918. Γζομία 8. Ἰ6. τηἹ. .) ἵ- καὶ ᾖλθεν, 

Μι. ον απνο Ἐναπαεοίατία. εαν 

-(ϐ) Ὀ. γαρ. Ἡ{. οχς. Ὀτὶκ. σετ. ἶ. 
Οτίς. Ῥϊς ἀἱεογίο (δοπιοΙ αἱ τες.) | 
αν βπθανίω» - ΞΞΕΠΙΙΠΕΓ. [| βηῥαγὴ] 
Βπόραγὴν 8. βπήσφαγὴ 8. βησόφαγὴ. 

νοσάἆ, απυλῖ, (9) τὸ, Β. (6) πόλιν. 
1. την 990. α. 8. (4) -ἵ- οὕπω 

νε! Ἠῖς νοῖ Ρος οὐδεὶς νεῖ ροδί ὠνθρώ- 
πω». ΒΌΙ.. 18. 69. 106. 194.935. Ἐν. 
:6, αἱ. 19. οἱ Βατβεγ.ο. Μι. α. 10, 85. 

Ὅνρ. Άντε, Ῥοήλν, 6ο(ἡ, γμὶς. (εχς, «Εἱ- 
γουῬι Ε. 

«φοῦτο, Ἱ,. 191.999. ΑΙ. 

πω. 1. 11. Μέ. ο. Ιίοπῃ ἆ. λύεσε σὸν πῶ- 

-λον. Ὦ. 69. 194. Άτα. οπη{. νΟΤΟΠ. 

ΠΠΘΓ,) νετοῃ. Ὀγὶκ. εοτὺ. σαέ. νἰπἁ 
Οτὶᾳ. έογ. (9οπ1οἳ πω, θιποὶ οπα (εἰ) 

“Απποςς ᾖ -- οὐδέπω. 685. Μι. ο. { -ἵ- 
πώποσε ϱ05ί οὐδεὶς. Α. Ὦν. 96. (κ) Β 
ΟΙ. Οορι. Υμϊς. Ἡ. Οτὶς. | αὖὐσὸν] -|- 
καὶ.) {(9ἱ)Ξ91. αρ. ΜΗ]. ποιῖσε: 

σποιεῖσε; πού- 

νετο. οοτΏ, νἰπά. Ὀνήκ. Οµ1Ρ Ααοπιε]. | 

Ξ- σοώτο ΜΙ. ο. γιὶρμ. οοἱο. (2) ΑΛ 
βοβςν. ΕΕΚΙΙ5. 11. 19. 986. 40. 69. 
1160. 194. 191. 191. 151.918 (οαπι αἱ. 

9) Εν. 6. 168. 19. 96..αΙ. 46. Μι. Υ. 
«αἱ. 16. Εὰ. Ἀγγ, ας. 15. νεγοηῦ. 
εοἱ0, Ροσπι. 1, επίπιος. πόλιν ἄποστ. 
Ὁ δ ἄποσσ. πάλι. ὮΓΙ,, Εν.τ. 9. 10. 

19. 18. 15. 18. 96. Μί, 6, οαπε 
νετο. οο]). Οσὶᾳς, δῖς (μίς πέ τες.) 
(8) ἀπῆλθον καὶ. 38. Μι. ο. Αγ. καὶ 
ὥππλθον καὶ. Β],. οὐ]. Ὀνίς. δεπιο]. 
καὶ ἀπιλύόντες, Ὦ. 59γ. κύάς Νν. 

«αι. ΟΕΙΡ. «οπλε!, ὤππλθον οὖν καὶ, . 

38, 69. 91. 194. 



210 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. «ΑΡ. Χίς 

ὃ Έ πῶλον δεδεµιένον πρὸς «τὴν φύρων ἔξω ἐπὶ τοῦ ἂμ- 
/ Δ / ΝΑ, / ϱω οἍ 1ε λε 

φόδου, καὶ λύουσιω αὐτόν. Καέ τινες τῶν ἐκεῖ ἃ εστηκό- 6 
/ 3 ον / » ; Ν ο π - 

σων ελεγον αυτοίς" τί ποµείτε λύοντες νο. πώλον; Όί{θ 
κ ο’ ι ο” εν 

δὲ εἰπον αὐφοῖν ην) 

δφηκαν αὐτούς. 

] / 

ερ λήθη ὁ ᾖησοῦς" καὶ 

{ρο Κα) ᾿γαφον" σὸν πῶλον πρὸς 

{ησοῦν, χοαὶ 5 ἐπιθάλλουσιν" αὐτῷ τὰ μάτια. οπών" το κα) 

κ; Γρχάθισεν Κεπ᾽ αὐτῷ. 
3] ν τω 9 Δ 1δό 1“ 

Έστρωσαν "' εἰς την οὐὸν 

Πολλοὶ δὲ ὶσὰ μάτια αὐτῶν 8 

ἄλλοι δὲ 3 

στον ἐκ σὼν δένδρων, Ρκαὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν.' Καὶ ο 

στοιξάδας᾽ ἔκο- 

Ν ”” . η , ἴ αἱ ] 

οἱ προάφοντες καὶ οἱ ἄκολουθουντες ἔκραζον, Ἱ--- λεγου- 
Ί “νι Ν.Ε Ἡφ / ς 2 ο. ον 2 σα κα 

σε.  ὠσαννῶ, ευλογήμ,ενος ο εβρχοµενος εν ονοµρώτι χυ- 
. / β υτε πο” 

βίου" κ Εὐλογημένη η ἵ ἐρχομενηή΄ ́ βασιλεία ος Τσοῦ πα- 10 

χᾠσαννὼ εν τοῖς Μα. ᾿Καὶ 11 
Ν 5 ιο Φ 

τρος ἡμῶν δαςιὸ 

ν 1. τν. 
ο να 

5 Εεπεβαλον. 

6 ϱ02 ὗσεν, { 4 καὶ θγωοα, 

υ Τεν ὀνόματι κυρίου. Δ 

ϱ) Ξ ΑΒΡΕΕΙΜΡ. ΑΠ πω]. 
Μι, Υ.ο, 1. π.ᾳ. τ. κ 10. 14, Εά. 

Οι. (9)ΞΕ. ΟτἱΡ. ρὶ. (4) ἱστώ- 
σων. Μ. 106. αἱ. 6. Μι.ςο. 6. Ρ. 3]. ὃ. 

αιὰ. ΟΥ. (ο) ΒΟΙ..9Ι.αρ. ΜΙΙ. 
115. 194. Ἐν. 20. Ατ. Οορί. ΑΠ. 

Άτηι, ΟΕἶρ. εἰρήκε. Ὦ. στ. νοτοη. νἰπά. 
οο1ῦ. οογῦ. [[-{- αὐτος. ΏὮ. 1. 69.194. 

Τνν. 96. αἱ. ὅ. Μί, ς. ο. 3ΥΓ. ῬεΓβ. τν, 
Οορι. Αν. σοίἩ. ΘΙ8Υ. 4. Τν εί εἆ. 

«Νις. ΤΠ. ΤπεορανΙ. (ο. 1. 15. 
98.69, 91. 194. καὶ φέρουσι. Β1.. Οτὶς. 
ὀμοθτο, ΥΟΤΟΠ. νονο. υἰπά. οοΓ0. 

(6). ΒΟ0Ι1,. 1. 98.91. Υυὶρ. ε8η{. 
γετοἩ., οοτῦ, νὶπὰ. Ο5ὶσ, ἐπέδαλλον. 

61. αἲ. 9. Μέ. 1. τε. ἐπήγαγον 9Ί. 
(3) αὐτοῦ. Ὁ. στ. Μι. 14. 1. Απι, 

νετος., οοτὈ. νίπά. {(ἱ) καόίζε, ὮὉ. 
(1.98. 91. (10) ἐπ᾽ αὐσὸν. ΒΕΙ,. 9 
ϱ18 (ουπι Τθ. 11. 108. 995.) Μι.ο. 
Οοᾶά. αρ. Ἰωπσαπα Ότας. Εὰ. ἐπ᾽ αὐ- 

επών. 106. Οοἆά. Αρ. Ίμο. τας. ΟοΡρι. 
ΤΠεορΙιγ]. ἔπ᾽ αὐτὸν, Τά. ἐπ᾽ αὐτὰ. 
ΜΙ. 14. |.Ξσοίἱο. Ἅ(1) τοὺς χιτῶναρν 

918 (εσπι α]. 9.) 

Μι. ο, μ 

Όορί. 

δὲν, Β. ϱγ. ἓν σῇ ὼᾷ. Μ. 19.114, 116. 

5.94. 96. 40. ὅδ, Με α.ᾱ. Ζ. |. σὰ. 

-π) ἐν σᾷ ἂφ. ΑΚ. 
Μ. 11. 693 το. 91. 114. 116. αἱ]. Ί. 

(4) στιδάδα.. ΒΡΕ Ι.. 

19.69. 19.91. αἱ. Τ. Εὰ. Οσἰς. φοπιο]. 
στεισάδας. Ἑ. στυθάδας. 80. αἱ. 3. ΥΓ. 

Ρ.Ιππῃ. σΓῶςςθ, (0) ἀγρῶν. ΒΗ.. Βγτ. 
Ῥ. ἱππι, ΟΓἱΡ. ἱ9. δένδρων ἓκ σῶν ἀγρῶ». 

Ξ()ΞΡΙ,. Ι εὖς σὴν ὁδὸν υσὴν 

9299, αἱ]. 4. Ερρρὸ 4.10. (4)ΞΕ8 
ΟΕ. 115. Ἐν. 90. Οορί. οο]θ. εοτΏ. 
Ο5ἱΡ. (908, εαηί, νοΓΟΠ. ̓ οογὺ. 

[ -- σῷ (9. ἐν) ὀψίστφ. 13. 98. δ0. 69. 
(194. Ατπιι νετς, νἰπά. οσο. (8) --- 
μα. ΑὉ3 11.19. 114. 116, αἱ. 6. ΜΙ. 

ᾳ. 10. 8υτ, Ῥοτε. Ρ.σαπίι. «(8 Ξι. 
δ0,Τ1. Ἐν. 20. Βατῦεγ. 1. Ασπι, νετς, 
(4) Ξ ΒΟΡΗῦ. 1. 19. 69. 115.194. 

«Ἡν. 90. Με... ΥΓ. ΑΓ. Ρο]. Ῥετς», 
6ορί. Αιπι, βαχ. γυ]ς. 1. ΟΕὶς. Ρἱς, 

Βρὰ Μαβεί Ηϊ6γ, Απίο βασιλεία ροπί 
8γΓ. Ρ. ||-- κυρίου. 9Η. (κ) εἰρήνη 

οὖν οὐρωῷ καὶ δέζο ὃν ὑψίστοωρ. Άτηιν 



6ΑΡ. ΧΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 3211] 
» ν -- δαν ψ.ς 4 πο βιήα Χο νο 

Γεἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμια ΣΞξὸ ἴήσους "καὶ εἰς το {ε- 
/ Λ . / 2 ΄ δ .”/ ην 

ρν. καὶ περιθλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης Ἀσῆς 
. / 5»... 5» ὶ 

19 ὥρας, Ὁ ἐζηλθεν εἰς (ηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.] Καὶ 
5 ” ’ ο) " / αν. πω ὃν ’ 9 / 

σῇ ἐπαύριον, “ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ [βηθανίας, ἐπείνασε. 
. ” / / 3 

19 Καὶ ἰδὼν συκῆν ἃ 5-|- ἀπὸ” µακρόθεν, ἔχουσαν φύλλα ὃν 

ᾖλόεν δ, ἃ εἰ ὥρα ευρήσειτι ἐν αὐτῇ" καὶ ἶ ἐλθὼν ἐπ᾽ οὐ- 
ς ' α” κ .” 

το φὴνο Κοῦδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα]" Ἡ οὐ γὰρ ἦν Καιρος, 
- 8 α” ” / ” 

"14 σύκων. Καὶ ἀποκριθεὶς α Ἡ εὐπεν αὐτῃ" µηκετι 9 ἐκ σοῦ 
» ΔΝ » / Ρ ο Ἆ α / ”/ Ἡ ιβ ς 

» είς τον αίώωνο τἙ μδὶς Άαρπον Ἅφαγοι. Λα Ίκουον οὐ 
.βα- λος» Κωςε νο / Ν 

ρ μαθηταἰ αυτου. Καὶ "έρχονται εἰς ἱεροσόλυμα, καὶ 
ο . // ΄ κ οφ Ν ./ 3 ὑ Ν 

5 εἰσελθών” ἵ Ἡ εἰς τὸ ἱερον, ἤρξατο ἐκδάλλειν τοὺς πω- 

, πι ᾿ Ν : ϱ] ” εν 

Ἀ ἢ ο ἠησοῦὺς. Ρ οὐδεὶς. ἔ ῃ ὁ ἰησοὺς. 

η» Ροςέ δας)δ ο βυτ. Ῥ, οπι αδί. ΄ σι εὑρήσει. ΑΒΟΙ, αι. 114, 119. 191. 

αἀἀθῑία ποία, Ἠσο ποη ἵη οπιπῖΌας 
εοάᾱ. ϱγ. πες ἵη εχεπαρ]ατὶ Χεπαία 
{ωνεηίγϊ, αέ ἵπ πουν] ἶ5 ἑαπιοη ασσιι- 

τα(ῖ οχίατα, ΤἸάοπι Ροεί ὑψίστοις --- 

1. 91. 118. Ῥο5ί δαςὶδ -ἰ- εἰρήνη ἓν οὐ- 

ρανῷ καὶ δύξα. ΜΙ, Χ. || ὡσαννὰ] εἰρήνη. 

Οεἶς, εεπιο].. (Υ) Ξ ΒΡΙ..1. 118. 
«ορί, Υμ]ς, οπηί, νετοη. νογς. νὶπά. 
εοἵΏϱ. 6οτη, 9. Οτἱ5. ὁ κύριος. Εὰ. 

Τ]ιδορἉγ]. |. Ῥορί εἰσῆλθεν ροπαπέ 
31,4. Απαι (2) Ξ ΒΙΜ. 19. 60, 
69. 115. 995. Ἐά. Θστ. Αν, τοπ. εί 

«Έτρ. Ῥοετ59. Αγ, Ὑμἱς, Πέ, οχς. εδΗί, 

Οµς. (8)58, τ1. σης ἡμέρας. 19. 
98.69. 194. ΄ (0) Οοά4. 40. ει 19, 
ἄηπ ππαγσ, ποίαηέ, ἐν ἄλλοις ἀντιγράφος 
Ἱερὶς - ἀναξίων ὄντων πῶν ἰουδαίων, 
(6) ἐξελθόντα,. Ὁ. ου, ἐξελθόντος αὐτοῦ. 

'ΒΥγγ.νετοη, ο6]ῦ, οοΓῦ, 66ΓΙΗ. 2. μιαν. 

ἐξελθόντων. 19. 69, Μί, ο, (4) -Γ 
µία, Κ, αρ, ΜΙΗΙ, 11. 40, 114. 299. 
αἱ, Ἱ. Μί,α, 4. 10.81, ΄(ε) -- ἀπὸ. 
ΑΒΟὈΙΜ. 1.18.69. 91. 194. Ἐν. 18. 
19, αἱ. 4, Μι, ε, ἔ, ΟµΗἱΡ, ΈΠεοραγ]. 
(8): µόνον. 38. Ἐν, 84. (6) -- εἰς 
{8. ἐπ) αὐτὴν. 69. 194, 990. 8στ. 
(14) ἰδεῖν ών σι ἐστὶν, Ὦ, οἈπί. νοτρη. 
ΕΟΣΡ.:νὶπᾶ. 60ξδ. 6ογπῃ, 9. ὧ) εὐρήσων 

η 0ΗἱΡ, Ρ)8, γεχς, ΒΗ1Χ, | εὐρήσο τε] 

Ποϊηριας, 

γιαςφ. ΠΠ, Οτὶς. ἱς, 

Ἐν. 18. 19, 96. Μι. {. 10. Τ]δορηγ]. 
(4) Ξ Ὁ. Τί. οχς, νεις, σεται, 1, Ὀτῖχ, 
[ τ- ἐπ αὐτὴν, ΞγΏ, νετο. 6ετῃι, Ἡ. 

τ 16) μηδὲν (καὶ μηδὲν, ΟΥ;) εὑρὼν, οπἱ 55ο 
ΡορίεὮ καὶ, Ὦ. 5γ. νετο. Οτἰς. (!)-- 
ρόνα 5. μόνον. ΟΝΧ 19. 98. 61. 69. 194, 

Άτιη, νεζοΗ. σοἱῦ, Οἱ, (πι) ὃ γᾶρ 

παιρὸς οὖν ἦν. Β,, 8ΥΤ. οὗ γὰρ ἦν ὁ και- 

ϱὸο. ΟΕἱρ. Ες, Μαχίπιας οοπυ[θςς. Ρ, 

Μι. | οὐ]--δακ. οὔσω, ]. 91. οὗ. Ώα. 
(α) -- ΑΒΟΡΚΙΜ. 1, 

11. 19. 28. 99. 609. 12.91. 106, 9998 

Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 8. Μι. 9,6, ἩἙ, Χ, 

10. ντ. αίξ. Ατγ. Ῥστε, Οορί. ἀλίίι, 
Ατπιι οίμ. Υα]ᾳ. Τε. Οἱ. (ο) εἰς 
σὺν αἰῶνα ἓκ σοῦ. ΒΟΡΙ.. 1, στ. Ανπι. 

(ϱ) ΑΡΒΟΡΗΕ 

199, 918 (οσα α]. 10.) ΑΙ πα], ΜΕ. 

Υ, αἱ. 15. Ἐά, (οίαπι 8έ, 8,) Οτίς, 
Μἱ5. ΓΠεορησ]. {(α) φάγο. Ὀ.1. 10. 

13.69, 91. 121. α1. 6. Γὰ, Οἱ, Ρἱς, 

(5) εἰσελθὼν. Τ). δν. υεπίέ, νοτοη. νὶπὰ, 

| -- σέλ». Ἡ. Ἐν. 9. 10. 19,18. 19, 
86. Μι, Εἔ. 8ἱᾳνΝ. οᾱ. βακ, νοτοἩ. νοιδ, 

κ. νἰπά, γα]ς, ο. εἰχίάη, (5) ὁτε 
ὧν Ῥ.εαπί, (8 - ΒΟΡΙ,1. 9ἳ, 
194. Μά. ε, Οὁριί. Απ, Ανπι, ΒαΣ, 
γςδ, Η, σχε, ος, ΟΥΡ. µΕΡ, 

Ρο 



Μα μ 
Ἰ ώ, Ν΄ ΝΑ) ες ο. . 

«λουντας και Ὁ ἀγοράζοντας .Ἔ 

ΤΤΥΑΤΓΕΝΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΙ. 
-μα .Α 

νστω “ρθω 
΄ ή 

πέζας τῶν κολλυβιστών”, καὶ τὼς καθέεδρας τῶν πωλούν- 
9 ν΄ ν / μ. 
πων τὰς περιστερὰς ” κατέστρεψε 

κ νὰ δις) ὧν, ὧν ο. ὃς Μάνο ο δι 
σὶς πώς» ος διὰ τοῦ Ἱεροῦ. Καὶ ἐδίδασκε, λέγων ΙΤ 

νο ες ατα απ’ τν ντ. 
ἡσοτι ο οἱχὸς µου οίκος πβος- ἀαὐτοῖς 3ο ΄ γέγραπται 

”. 3 ι . ε ες δὲ ο δια. Αν 

ευχς' σης πῶσι τοῖς ἐθνεσιν1 υμιεῖς δὲ "εποιή- 
' ' δαν) - Χ ”/- ... « . 
σωτε αυτον σπήλαιον λήστων. Και ἤκουσαν οἱ ἄσογραμ.- 18 
ἱ ω ος νι « ιώΙὰ ν 2ο Φ ο δν ἂν ., 
Κωτεις αἱ οἱ αρχιερείς, λάέ ἐζήτουν πῶς αὖτον “οδᾶ- 

2 ας ' Ν ιν νο ό, ο.” 
ἐφοξοῦντο γαρ Ἰ αὐτὸν 

26 ; . . «Ὁ μα υ 9. 4 8, [εά 3 

ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. Καὶ ἔοτε ὀψε 19 
3 ος ὅ; 1 

εἕω τῆς πὀλεώς. 

ν ιν . /“”/ 

σπολ.εσουσιν 

άδηςς αν” . /”/ 
ἐγένετο, | εξεπορεύετο 

π., ο” ες, «πλ " 

οτι πας ο οχλος 

παρωπορευόµεενοι εἰδον σὴν συκΏν ἐξηραµιμένην ἐκ ριζών. 

Καὶ ἀναμινησθεὶς ὁ πέτρος» λέγει αὐτῷ ῥαβδὶ, ἴδε, ἡ 9ἱ 

Κεζήρωνται. ] Καὶ ἀποκριθεὶς 93 
” .. υ ”/ ' .. ι 

ος ίῆσους λέγει αὐτοῖς' ἂν έχετε πίστιῳ εου. [ Αμῆν 99 

” )] 

συκῆ, ἣν. κατήράσω, 

αν / ε ο 

"γαρ λεγω υρή, "οτι 

9 ΟΟ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμμµατεῖς. 

ΑΟΚΙΜ, Ἐν. 18. 19. 
αἱ.6. Μι.ε. 10.125. (ασ)ξΜι.Ι9. 
«6018. ἓν αὐτῷ. Α. (γ) -- ἔξέχειν. 19. 

69. 194. αρ. Βϊτο. Άγια. || -ἵ- ἀνέ- 
σσρεψε. Οτ]Ρ. (2) Ξ Ὀ.στ. Ο5ὶς. 
«Απίε σὰς καθίδρας ροπῖί εοἶδ. (4) 
Ὦ. 1.98. Οορί. οαηΐ. νΕΓΟΠ. νῖπά. 

(σογῦ. «ο]ϱ. ὅσι. 69. Ατπι, επἶπα, «0τΏ. 

(9) Ξ Ου. 69. αἱ. 9. Μέ, χ. ΆΑεπι. 

(4) -ἕΕ τοὺ.. 

᾿οάΠέ. Υ6ΤΟΠ. νετςο. ν]πἀ., εοἱδ. εοτὺ. 

(0) πεποιήκατε. ΒΕ.. Οτὶς. ποιεῖσε. ΜΗ. 
ς. (4) ΑΒΟΡΙ.. 1. το. 124. αἱ. 3. 
Μι, ο. 1. 10. Ἀσγ. Αντ. ἀ. Άγπι 
γρ. 1. Οεἰς. || ἀρχαρες] φαρισαῖοι. 

Με. ο. Ζ. Ἱπππατς, Ὀίτυποας ]πηριπέ 
191. Ἐν, 18. 19.84. Μι. Ε, (6) Α. 
ΡΗ. 11.91. 9ἱ8 (ουπιτθ.ΤΤ. 194, αἱ. 

9.) Ἐν. 18. αἱ. 8. Μι; Υ. ἃ. ς. Ε.ᾳα. 

10. αἱ. 4. Ἐά. Οτἵς. (θϐΞΑΙΚ. 11. 

110. 2993 αἱ]. 8. Μι. 10. οοἳῦ, ρορι- 

ή, νοςς. (6) ὅταν. ΒΟΚ.Ι,. 98.93. 
4. το. 290. 299. Μι... 10. (11) ἐγί» 

9ἡ 3 -” οὐ) ΄ 

αν εἰ πο σῷ οβεί τουτῳ) 

. 2) ὀπολέσωσιν. 

νετο. ΛΕΣΧ4Η. 9.50.Μί Υπο, 14. 

(1) ἐξεπρρεύονσο. Α. 11. 98. 19. 108, 

124. α]. θ. στ. ΥΓ. Ρ. ἵπ πι, Άτα, 

οαηέ, οοἵϱ. (ς) ἐξήραται. 36. 40. 

690. 19. 89. αἱ. 2. Μι. τ, Γά. Τ]ιός- 

ΡΗΥ]. Εξχράνη. Ὦ!.. 1. αἶ. 2. Μά. ο. κ. 
Οείς. ϱ) -- Α0ΡαΙ,. 2ἱ8 (ου 
νὶπάος. οπιπϊυαθ) ΑΠ, Μέ, οταπος, 
υἐν]άείας, Ἐά. (αι) -{- εἰ. Ὀ. 19.61. 
69. 194. Ατπη, δέ Πιαδεγέέέν ᾖάεπι εί, 
απιοπ ἀἱοο υοδίς οίς, οπΠί.νογοῦ.τετςὸ. 

νἰπὰ. Ι ἜῬοδες λέγω ὑμῖν τορείυηί οὐ 
ἔχετε πίστιν Φιοῦ Εναηφε]ϊδίαεῖα πο! 

πηη]]α, ας α οοπιπιαίο 20 ποναπι ρε- 
γίοοραπα νπολοσπέ, Τέόπι οοἱν. |ξ- «οῦ 
9εοῦ. νοις. οσο).  (Ππ]ΞΡ0Ό. 1. 5Ι. 

106. 194. αρ. Βίτομ. 151.225. ΜΙ.κ. 
1. 85. (8Υ5. Ρ. ἰναῦεί οὔπι Ἁθι.) 
Ῥογ». κ. Αγιιι γα]ς. Ἡ. (ο) ὅστο. 
Μί.ω. Α]ῑας, ΤΠποορΏγ]. ἔ -- ὅτ, Ὦ. 
61. 60. 115. ὂγε, οαηΐξ, εοπιμᾶ, επι- 
Ἰπεν, (ος | 

. 

καὶ τὰς τρα- 

Καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα 16 

Καὶ πρωὶ 20 
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Ρ ἄρθητι, καὶ λήθητι΄ εἰς τὴν «άλασσων' καὶ μὴ δια- 
ἂν ος μμ ο ο αν σά Να ο Ν, 
ριθη εν τή καρδίῳ αυτου, αλλα πιστευσ Ἴοτι ἆ λεγεί 

/ Σ . ”// σα ο 3 / “/ Ἀ κ ον 

24 Φνεται’ εσται αυτω Γτνο εαν είπη. ] Διὼ σουτο λέ- 
ε ο / 9 Ἂ // 

γὠ υμ παντα οσα -Ξ ὦν 
{ / “/’ τι 3 

ο προσεὺχομ,ενοὲ οί- 

Τσ “ ΄ / χ 6 // Ν 2/ σν, 

Τεισ Εν πίστευετε οσ/ ης αγετέν χα εσταί ο 

35 Καὶ ὁ ὅταν γ οελλητε προσευχόμενου ἀφίετεν εἰ τι έχετε 

κατά τος" να χαὶ ὃ πατῆς ὑμῶν ο ἐν τοῖς οὐραγοῖς 

26 ἀφη ὑμν σὸ πραστόμασα, ὑμῶν. ΤΕ, δὲ υ μην οὐ», 

ἀφίῆρ οὐδὲ ὁ 0 πωτῆρ ὑμιῶν 3ὁ ἐν τοῖς οὐρωνοῖς. ́ ἀφήσει 
Ρ 
τὰ παραπτώματα ὑμῶν. |. ” ' 

κ 

ν ρα η. : ολ η {ς ο αλ. αἲ , πω ” 
Και κ ερχονται πάᾶλι εἰς (εροσόλυμα. καί εν τῷ 

ο ” ο” 3 ” Χ δη ο 3 

,«6ρῳ περιπαωτούνντος αυτον», ἑθχονται προς ο ὐσο) οἱ αρ” 

.- ον Νἱ ε ” Ν « ΄ 

38 χμερεις παί οἱ γθαμβνατεις καὶ οἱ πρεσξύτεροι, 
/ “ 

ὄλεγουσιω 

Καὶ 
πένα 3 ; 9 ” ο ω 6 εί 

ουτῷ" ἐν ποίῳ εξουσία ταῦτα ποιες: ' καὶ 
ή ρε. / / ! 9 ως δὲ 

πιεις σοι τήν ἐξουσίαν σουτήν έδωκεν, “ο ταυτα ποιης 5 

ἔοο σροσεύχεσθε κα). κος ἐλώδεπτε, 

(Ρ) ἀρθηναι καὶ βληθηναι. 1. 28. 194. 
(4) σὸ µέλλον, ὃ ἐὰν εἴπῃ, γενήσεται αὖ- 

πφ. Ὦ. δε ογεδἰάενέ Γιέηγαπαν φιιο- 

οιπφε ἀἰαεγἒέ, επί Πέ 5. Πἱεί. οππέ. 

ἱέοπι νετοπ. 6058. υιπᾶ. οοἱῦ. 1 ἃ λέ- 
γει] ἃ εἴπη. Μι. ο. ὃ λαλί. Β. Μί. ο. 

ὅλα. Τ,. (ὁ Ξ ΒΟΡΙ.. 1:98. Οορί. 
γιῖς, [ Ααέ που πί απίεσεἆεπε ἃ λί- 
γε Ξ Τί. εχε.τετο. (8ΞΒΟΡΗ. 
6. 151. (ὐ ΒΡΙ,. εαπί. νετς. οο]ῦ. 
οοτῦ. Όγργ. (Ἡ) ἀἰτῆσθε. τα. 89. 
918. (ειπα. Ἀ]. δ.) αἱ. 6. Με, α. ἆ. 

1.1, Ρ. Εὰ. ΤΜεορΙιψ. αἰπήσησβε. 108: 
Με, 6. Ὁ) ΒΟΗ. Οορι. λήψεσθε. Ὦ 
(8ι. ϱ.) Ἱ. 909. 51αν. ψα]σ. Τ:. τη 
(5) στήκετε, ΑΡΗ. αἱ, 9. Μι. . αἰ. 
4. (4) γε.90::Β10. 9, 9144 68. 
64. 191 15τ. Με. 11. Εὰ. Οορέ, (1α- 
Ῥεπέ ποπρα]Π εοὐᾱ. σορεοἳ ἵη πι.) 
φοτπι. -9. ΤΜΕΟΡΗΥΙ. (α) Ξ 898. Εν. 
9, 10. 18.10, 39. Ρἱς, Μί. ο. Β. ω. | ὁ 
οὐράνιος. 149. Ἱ(ϱ) --- ὑμῶν, Ὦ. 18. 

69, α1.4. Μί. α. ε. 9ΥΓ. πίγ. Ῥεγε. τν. 

Άγπι, ααίῃ. Ἡ μ]ς. Τί. εχο. οογΏ,νῖπά, 
(ο) -{- λέγω δὲ ὑμῖν' αἰτεῖτε, καὶ δοθήσε- 

σαι ὑμῖν' ζητεῖσε, καὶ εὑρήσεσε" κρούετεν 

καὶ ἀνοιγήσεσαι ὑμῖν. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 

λαμέάνει, καὶ ὃ ζητῶν εὑρίσκερ καὶ τῷ 

χροὔθοντι ἀνοιγήσεται. Μ. 46. 59. 64.16. 

80. 88. 10686 196.219, Ἐν. 24. 9Ι. 99. 

Ρἱ.. 98. 46. Μί. ε, ᾳ. (ἀἆ) ἔρχεται. 

Ὀ. (Μἱ. β.) 996. Εναησε]είατία. Ας, 
τοπ, Έιερ. Ῥετς. ρ. ΑΠ. βαχ. ο8 Πές 

νετοῦ. γυἰπά. οο]ῦ. οοτῦ. (6) ἕλι- 
γον. ΒΟ], 1. νετοτ. νετς, Ὀγῖσα, οοἳ 0. 

(0-0. 1Τ. 51. 1. Ἐν, 18. 19. ΑΙάς, 

Μί. ο, 11. επί, | καὶ] ἠ. ΒΙ.. 149. 
Εν. 19. 86. 8Υ.Ρ. ἵπ πι. | σὸν ἐξρυσίων 
σαύσην ἔδωκεν] ἔδωπεν τὴν ἐξουσίαν ταύ- 

την. ΒΙ,. 80. 115. 194, Ἐν. 36. Μί. 
ο. Ε, Ἱέεπι Ο. 1. ντ. Ατπι, Ὑμΐς, 

Οσάᾱ. Τία]α, [ τ- ἵνα ταῦτα ποιῇ 
ΑΤΗΙ, ΥΕΓΟΠ, νοχς, π]πά, «αγΏ, | 
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'Ο δὲ ἰήσους ἑἀποκριθεὶς είπεν αὐτοῖς' ἐπερωτήσω ὑμιᾶς 99. 
νο ιᾳ κ πολ ο λμιά ο. ἁ ον ῥἵ 
ρῴγω. ἔνα λόγον .παὶ ἀποκρίθητε μοι, καὶ ἐρῷ ὑμῖν, 

ἐν ποίω ἐξουσίῳ ταῦτα ποιῶ. : Τὸ βάπτισμα Ἰωάννου 390 

9 ἀποκρίθητε μοι. Καὶ 9ἱ 

ο) ἐλογίζοντο” πρὸς 5 ἑαυτοὺς., λέγοντες Ρ εὼν εἴπω- 
απ, ο αν. αι ὃ “.. ο ᾱ 3 «3 Γ/ς ώ η] ᾿ .. (εν εξ ουβρανου" ερει ίωτι ουν ου” επιστεύσαωτε αυ 

6ΑΡ, ΧΙ. 

18ξ οὐρωνοῦ ὧν, ἢ εξ ἀνθρώπων: 

ω / σι αι 4 2 / ώς ” 
σῷς " Αλλ ἵξεὰν είπωµεν' ἐξ ἀνθρωπων' "εφοξουντο” 53 

η. / ο λ 5’ ή μμ τν ο. 23 χ 
νΣλαον ἆπαντες γαρ} είχον τον Ἰὠωῶννην, οτι ΐ.ου- 

φως προφήτης ἦν. Καὶ ἀποκειθέντες “λέγουσι τῷ ἵη- 
σου  ωΜ) οὐκ οἱ δαμιν. Ὀχαὶ ὁ Ίήσους ἀποκριθεὶς”. λέγει αὐ- 

σοῖς' οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῶ ἐν ποίῳ ἐξουσία ταῦτα ποιώ. | 

Ὦ Ο92 διελογίζονσο, 

(6) Ξ ΕΟΙ..95. Βντ, Οορί. οτι. 1. 

(η) Ξ- ΒΙ,, καὶ ἐγὼ. 19. 69. 194. 191. 

905. 11.6. Με, Υ. αἲ. ΤΠ]. Γά. ἐγὼ. 151. 
Αηίο ὑμᾶς Ρροπυπί ΑΛ. αἱ. 2. Ασπ. 
5οσΙῃ, 9. (1) Ξ5 Ὁ, Ατιι, Τί. εχο. Οοάά. ΑΡ. πο, Όντας. ντ. ϱΎ (οίη. 
οοςῦ., ΦεγΠα, 9. (10) -ἰ- σὸ. ΑΟΡΙ. Ἐυσήγαι. || ἀλλ ἰὰν] εἰ δὲ, Ἐν. 94. νε- 
-- σοῦ. Β. (1) -ᾖἕ- πόθεν ἦν. Ο. 9399. ἍτοἨ. Ὀτίχ. εο)ῦ, «οἳῦ. () φεβῦμεν. 
9υγ. Α{1.-ί- πύθεν ἐστίν. 918 (οσπι 1.) 
(αι)Ξ-90. αἱ. 4. Με. Ι. ΡἩ σΝ Τμεο- 
ΡΙΨΙ. εἴπατέ µοι. ΒΥΓ. (α) ΒΟΡ 

(5ι. β.) ΚΙΗΜ. 1. 11. 19. 298. 69. 19. 
πθ. αρ. είς. 91. 106. 108, 1324. αρ. 
Εο]. 151. Ἐν. 94. αἰ. 99. Μί. ο. 6. 

ο.ᾳ.χ.Ζ-10. (ο) ἀλλήλου. 16. Ὦ)Ρ. Ιππ. (ψ) ἴδεισαν. Ὀ. (8:. β.) 
εογὈ. δόειπι αἆ ἐπυΐοεπι, νὶπά.||-- οοΙῦ. ΆΑτπι Π. εχςε, σενα, 9, πανί. (2)-- 
(ϱ) «Ε τί εἴπωμεν: Ὦ. (8ι.β.) 19.398. 1.98. 91. 118. 194. Ἑν. 18. 19. 26. 
194. Ἱίοπα 69. Τί. οχο. Ὀσῖχ, σειπι. ]. 

(α) -- ἡμῶ. ΏΜ. 1. 19. 69. 194. 9050. 
Ῥντ. Α9. Ῥογ». ἀλλ. Οορί,. Άτηι, 1. 

(εχο, 5ε11. 1.) Υυἱς. εᾱ. αἰχί]π. (οἱ, 
ΕΠΙΠΙΟΣ. Ῥεάα, (5)ΞΑΙΜ. ΙΤ. 6Ι. 
91.918 (ουπα 16. ΤΊ. 108. αἰ. 9.) 299. 
Ἐν. 19. α1. Ἰ. Μί. 9.6. π. ο. Τ, Βετ8. 

Ρ. Οορί. ΣΠ, Ασιις βαχ. Ύπ]ς. πις, 

Ἶϊ. εχο. Ρεἰχ. (8)Ξ-Ώ. 11. 9Ι. 118. 
Ἑν. 96. αἱ. δ. Μι. ντ. 10. Εὰ. Υυ]ς. 
οξηί. βογπι,. Ὁ. ππαγί. καὶ. νὶπᾶ, 
(6 ΞΑΡΒΟΕΕάΠΙΙ. (δι, σ.) 1. 1Ί. 

ὦ4, 36. 40. 61. το. 108. 114. 115: 
“116, 191. 181. 151.918 (εαπι 16. 11. 
αἱ. 3.) 999, 936. Ἑν. 18. 19. αἰ. 31. 
Μι. μ 4 Άι. 0. ᾱ. ω8 κ, Ρ. α. Ζ. 3]. .5.. Σά. 

Γ3 φοθούμεθα. Ὦ ΑΧ 198. 26. (61. ἵπ 

πιαις.) 69. 106. 194. Μι. 10. 8γν. Ρ. 
Αν, Οορί. 1. Απ γΥυῖς, εᾱ. Τί. 
(Π1 οπιηες τεϊπεπί απηίεα ἐὰν.) καὶ 
ἐφοθοῦντο. 3998 φύξος ἀπὸ σοῦ λαοῦ. 

Ῥντ, Ῥεγε. Ρ. ᾖ(α) ὄχλον. 100, 85, 

αἱ. 9. Με. Ε. Αππιι ἆλι. Ατγ, εοἱῦ, 
ἀλγπέῶς. Ὦ. Απιε ὅτι ροπυπί ΒΟ1.. 19. 
69. Ἅ(α) σῷ ἰησοῦ λέγουσν. ΒΟ1,. 69. 
194. Ῥεγς, ρ.νοτο. οΟΤΡ. πιΒΓέ. λέγου- 

σι αὐτῷ. ὔ9. 18. Αππι, ἀοία. (0) - 
υγ. | Ξ- ὁ ησοῦς, 80. 195. 920. - 
ἀποπκριθεὶ,. Ο,. Οορί. Ῥετε. Ρ. νετο. 
Ῥεϊπ. σοἱ. | ἄποκριθεὶς (8. καὶ ὤπονρ. 

5. ὦποκρ. δὲ) ὁ ἰπσοῦς. ΑΏ. 1. 61. 69. 

το. 92. 290. Μί.α. «. ο. 10. 11. δΥΗ, 
Ῥ. οίμ. γαρ εαηί, νἰπᾶ, εοιῖν, 
δετπι. Ε. 9. 
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/ ο 2 ο”. 3 .” / ο. ” 
1 Καὶ εζωτο αὐτοῖς ἐν παραθολαῖς “λεγεμ'” ἀμπελώνα 

2 ιο ./ Ν 6 κ Ν 4 

ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, παὶ περιέθηκε Φραγμν, καὶ ὤρυξεν 
ε , κ. ) , Ν.2 3.  λ 
υπολήνιον, καὶ ᾠκοδόμιησε πύργο», χα εζεθοτο αυτον γε- 

υ να κ λ νν 

9 ωργοῖς' καὶ ἀπεδήμησε. Καὶ ἀπεστειλε προς τους γεωρ- 
ΔΝ μω ” ὃ ” [ον ἆ : ΔΝ ο. ο” // 1, 26) 

γους τῷ Μωίρω ὀουλον, να "ποωρα των γεωργὼν λαο 
Ν Γι. .” ο. ” 6 ἀ ’ 2 

9 ἀπὸ τοῦ κορποὺ του ἀμπελώνος". Οἱ δε λαβόντες αὐ- 
Ἆ / ’ / / Ν ’ 9 / 

4 τὸν, ὁ έδειρων» αἱ ἀπέστειλαν λενόὀν. Καὶ πάᾶλω ἀπε- 
ἃ / . , ο” 3 

στειλε πβὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον᾽ κάκεῖνον ἔξ-λιθοξο- 
/ Ν / ” / ”/” 

λήσοωτες ἐκεφαλαίωσαν, καὶ ' ἀπέστειλαν ἠτέμωμένον, 
9 / ” ., / Ν 

ὅ Καὶ ἰ Τ ἄλλον ἀπέστειλε' κὠκεῖνον ἀπέπτειναν καὶ πολ- 
λ 3” 4 ΔΝ / /“/ ν΄ νι ε] / 

λους ὤλλουςν Κσοὺς μὲν 1 δέροντες» σρυς δὲ πάποκσεί- 
”/ ο / οσο ελ 1/ Ρ ε] ΔΝ α ς 

6νουσες. Ὁ τι οὖν ενα υἱον εχων, Ρ αγαπητον Ἱ--- αὐ- 
-”) / τ .ν ι Χ. «αν 5 Ἆ 2 α ΊἩ ἑ 2’ “ 

σου, ἀαπεστειλε " καί αυτον προς ἄντους "εσχατο», 
’ ι υό δε... ...ν / λ ς/ χ) ” δν 

7 λεγων' 3 οτι ἐντραπήσονται τον υἱὸν µου. 3 Ἐκεῖνοι δὲ 
ο Ν ο’ Ζ νά Ας οὐ 4 

οἱ ΥΕώΘΥΟΙ ψ εἰπον προς εαυτους οτι 
ο ών « 

ουσος εστινο 

1 π πάλιν. 

(ο) λαλεν, Βα].. 1.19. 118. 194. Ἐὰ. 

Ἁντγ, 8ΥΓ. ρ. ἵππι. Υμὶς. Τί. ᾖ(ἆ)- 
Ὦ. 8γγ. Ῥετς. Ρ. Τί. εχς, 6εσπῃ. 1, 2. 
φαΐ. (6) -ἰ- δώσουσιν αὐτῷ, ΟΠΊϊ50 αἲι- 

Ἴεα λάςῃ. Ὦ. Ἡ. εχο. 66ΓΠι. ]. 9. 63. 
(8) ἔδηρα». 10. 106, 108, 14545 151. 

3]. 10. Μι. Ἱς, ρ. ᾳ. αἰ. 4. ᾖ{(65)-- 
8ΡΙ,. 1.28. 90. 91. 118. ΒΈατῦογτ, 1. 
6ορί. Αυπι. Ὑυ]ς. Τί. (11) ἠτίμασαν. 

ΒΡΙ.. 33. αρ. ΜΙΠ. Οορί. γΥαὶς. 1:, 
ἀπέστειλων ἠσιμασμένον. 1. 98. 91. 118. 

ὠπέλυσαν ἠτιμωμένον 95. (ἳ) Ξ Ρ0 

ΡΙ.. 99. ΟοΡρί. ΕΠ. Ῥογς, ρ. Τί.εχς, 
υτ]χ. 1) οὗ. ΒΕΡΙ.. 1. 99. 918 

(οσα α]. 9.) Ἐν. 96. αἱ. Ἰ. Μι. ο. Ε, 
(1) δαΐροντες. 11. 69. τθ. αρ. ΑΙ:. 157. 

αἱ. 19. Μι. Ρ. α. αἱ. 4. Ἐά. (πι) οὓς, 

ΡΙ.. 1. 99. 918 (οὖπι οἱ. 9.) Ἑν. 86. 
-8]. 6. Μέ. ο. Ε. ἄλλου,. Ὁ. γυ]ς. οαΏ:. 
Γ(ϱ) ὠποκσέννοντες 9. ἀποκτένονσες. ΑΒΟ 

'ΡΕαΗΚ. ΑΗ πι. Με. Υ. οἱ, 19, 

Σά. ἀποκσινοῦνσες. Ἱ,. αἱ. 9. ἄποκτιν- 

νῦνσες. Ἑν. 18. 19. Μι. Ε. ἴίοπι ς, 

:(0) ὕστερον δὲ ἔτι. 19. 98. 69. 194. δυς, 
ἡ Ξ- οὖν. 81,, 1. Οορι. νίπά, (ϱ) -- 

-- 

σὸν. 19. 194. (α) - ΒΟΡΙ,. 97η, 
ΆἉτπι. Τυῖς, Τ{. αὐτῷ. Μι.χ. ᾖ(τ)-- 
28. 91. αὐτὸν. ὮΠ,. 8γτ. Αὖπι, νετς, 
χώκεῖνον. Ὦ. Ῥοδί αὐτοὺς ροπ]έ 194. 
(5) Ξ Ὀ. Τί. Ῥοεί ἔσχατον ροπαηί Β 
Ο1..α]. δ, Μι. {. Ἅᾖ{68.Τ19. Μι. 
10.  Ἅᾖ{(4)Ξ1.. 99. 893 918 (οαπι Τ6. 
108. α]. 9.) 2395. αἱ. 10. Τι, οο]ῦ. 

Ίσως. 56. 58. 0οἆ. αρ. Έτασπι, 8ΥΓ. 

ΑτΓ. Ῥογςε. ϱ. Α πι. νΕΓΟΠ. νοτγς. ὅτι 
Ίσως. οοτῦ. (κ) αἱ δὲ. Ὦ. Αγπι. Ῥους. 

Ρ. Υυ]ς. Τἰ. εχο. οο) ο. Ἅᾖ(Υ) -- Ιδόν- 
ο σες αὐσὸν. 19. 61. -- 9ιοσώμενοι αὐτὸν. 

Ἐν. 94.8]. Ῥετ». Ρ. οο]Ώ. -- 8εασ. 

αὐτὸν. ἐρχόμενον. 80. ιέ νἱἀσίας, Άτπι, 

5ΥΓ. ρ. εᾱ. οὔπι αςί. εί ΒΥΓ. Ρ. Πῃ9. ἵπ 

τη. -|- 3εασ. αὖτ. ἔρχ.. πρὸς αὐτοὺς. 11. 
19. 28. 69. 194. 916 (οὗπι 990.) Ἐν. 

9. 10.19.15.18. 19. 96. αἱ. 4. Μι. ο. ξ, 

(2)519. 194. 918 (οσπι 990.) Ἐν. 18. 
96, εἰ {ογία66ε Ῥ]ητος οχ πιοάο Ίσι- 
ἀαίῖδ, Μέ. ο. Ε. | Απίε εἶπεν ροπυπ{ 
Β01.. 1. 69. Ῥουςε. (1)Ξ Ὦ, 1. 98. 
ΘΥΣ, ΑΤγι Ῥ6γ». νν, 3, γι]ς. 1. 
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κληρονόμος" ̓δεῦτε, ὁ ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, καὶ, ἡμῶν ἔσται 

{ Αη ωσμόσυ αἱ λωξόντες 5 αὐτὸν, 4 ἀπέκσειναν, 8 

χα ὶ ἐξεβαλον ἓ ἐξω. τοῦ ἡμοορροσρή Τ/ οὖν ποιήσει ὁ κύ- 9 

θιος σου ἀμπελῶνος» ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωρ- 

γοὺς " καὶ δώσει τὸν ἂμπελώνοι ὤλλοις. Οὐδὲ στὴν γρα-10 

Φὴν ταύτην ἀνέγνωτε; λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἴκοδο- 

μοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. Παρὼ κν- 11 

είου ἐγένετο ! αὗτης καὶ ἔστι νυμιφιφῷ ἐν. ὀφβαλμοῖς 

ἡμάμι. Καὶ ολα αὐτὸν κρατήσω Λὰ) ἐωῤλημά σον 19 

ὀχλον' ἔγνωσων γὰρ, οτι πρὸς αὐτοὺς. σὴν παβαζολὴν. 

5 όν ολ ώς αὐτὸν ἀπῆλθον. Καὶ ἀποστέλλουσι 19 

Ἀ σρὸς αὐτόν 
ο Ἀ Ις 9 ’ ”/ 

-α αυτον αγθευσωσι 

. ” / 
φουση αυτῳ' 

΄ 

λόγῳ. 

ἕσμας, σῶν φαρισαίων καὶ τῶν ἠρωδιωνῶν, ' 
ο.” 

λε» 14 
διδάσκαλε, οἴδαμιε, ὅτι ἀληθὴς εἰ καὶ - 

. ’ Ν 5 , 3 δῳ, αν η] /- 

ου µελει σὀι περι οὐδενός' οὐ γαρ ὀλεπεις εἰς προσω- 
ψωμᾷ ποπ ον ν Ν Ν ” η 

πον Ἡ ἀνθρώπων, αλλ’ ἐπ᾽ ἀληθείως τὴν ὁδον τοῦ «εοῦ 

διδάσκεις 
, --- / διά ανω 
ο εζεστι Ὁ κνσον παίσαρι δοῦναι, ἢ οὐ: 

.. -4 .. - 4 

(0) καὶ ἐκθαλόνσες αὐτὸν ἔζω τοῦ ἆμπε- 

λώνοςν ὠπέκσειναν. 191. 1981. (ο) Ξ 

Μι. Ε. Ῥωβί ἀπέκσεινων Ροπιπέ Β6Ο1., 

Ἔν. 18. 19. 81. (4) ἔξω τοῦ ἀμπελῶ- 
γες ὤπέκπτειναν. 918. Ἰίεπι Ἑν. 19. νοε- 

ΤΟΗ. ἐξέθαλον ἔξω που ἅμπ, καὶ ὠπέκσει- 

να». 69. 194. | ἐξέθαλον ] ΙΓ αὐτὸν. ΑΒ 

ΟοΡΜ. υπ, 12.106.299. Ἐν. 18. α].Τ. 

Μι. Ε. 10. Βγτ, Οορί. σαπίέ. Υετς. «οἱ. 

σου. (9) -ἰ- ἐκείνομε. 1. 11. 91. 918 
(ενα αἱ. 9.) αἲ. 5. ἀλλ. Αὖ. Ῥ. σο1ῦ. 
---  πούτουςι, 38. αἱ. 8. Μι. Ε. 8υτ. 

(θ οὗτος οἱ ΠΠΟΧ Φαυμαστὸς. «ΔΠῖ. νθ- 

τοη. νογς. ο0ΤΡ. νὶπὰ., σοἱΡ. σείπι. 1. 
(6) -ἰ- ταύτην. 108. 121. 191. 9ἱ8 

(οσο α]. Τ,) Ἐν. 15. ΤΠ. ΒΥ5, Ρεγεβ. 

Ανγ. Αλ. νεταοα. {() 5 Ὁ. εαΠ/{. 
νετο, νἰπά. «οἱ. (4) σινες. οί. 

(1) παγιδεύσωσι. Ὦ. (5έ. β.) (!) καὶ 

ἐσηρώτων αὐτὸν οἱ φαρισαῖοι' :διδάσναλε. 

Ὦ). οππέ. | οἱ δὲ] καὶ. Β61,. 98. | 

Εί υοπίεπίες Ῥ)ιαγίςσὶ, «οἱῦ, «οτΏ, 

(η) Ἱπηρόταν αὐπὸν. Αγγ. νογο. εοἳ). 

ηρώων, αὐτὸν ἓν Σόλῳ, νἰπά.. εοτῦ. 

ἑσηρώτων (αὐτὸν. Αππιι) ἐν δόλῳ καὶ λέ- 
Φονάε: 918 (οι Τ6.) Αππι, γετοῦ. 
ἤρξαντο ἔρωτῶν αὐτὸν ἓν δόλῳ» λέφονσες. 
α. 18.98. 69. 91. 118. 194. εί (οπιίδορ 
λέγονσες) Μί. Χ. (η) ὀνθρώπου, αφ. 

1.91, 116. 118. Μι, 1. 10. γαρ. Πῃ5. 
νοτοῇ. ὤνόρωπον.. Εν. 19. (ο) -ἰ- εἰσὸν 

ἡμιν. Ἑν. 19. ---- εἰπὲ οὖν. Βί. ΒΕεΦ. 

Κι 6, Ὑοίςί, Ἰ.) -- εἰπὸν 5. εἶπὶ οὖν 

ἡμῖν. ΟΜ. 28. 124. αἳ. 6. Μί. 6. Ατπη. 
ΒΥΤ. ρ.ς. ασί. (ἵη τηαγς. ηοίαίας, πο 

ηνεπίτί ἵη βγερεἷς, ) νετς. Ρ8{. βεΓΠι. 
9. ἰο]. -|- εἰπὲ οὖν ἡμῖν, εἰ. Ρ. Ἐν. 18.. 

«Αττ. εαηέ, ΥετοΠ. νἱπᾖ. εοἱῦ. εοΓΗ. 
(ϱ) δοῦναι ννσον καίσαρι. ΒΤ.. 110. Ἐν. 

18. 19. αἱ. 5. Τί. εχςε, «οΥΡ. οο]ῦ. 
δετπι. 2. ἡμᾶς Σοῦναι ἐπικεβάλαιον καἰ- 
σαρι. ὮὉ. ποδέος, ἄαγε ἐγδιέιηι θποα τί. 
οαΡΐ. |. κὔνσον] ἐσικεφάλαιον. 194. εί, 
μέ γ]άείαν, 85. Ρει». Ρρ 

-ᾱ 



ή 
-- 

2] 

15 αδώμεν, Ἰ μὴ δώρωενΣ, 

/ ιν 

16 δηνάριο», να δω. 

19 είναι" 

κ. ἀδελφος αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 

890 σπέρμα τῷ ἀδελφῳ αὐτοῦ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
ο ο να 

ἐ ϱ / ο τρ ” αἱ , . ἀ / ’ 

υποχβισ» ειπεν αυτοις' τι ε πειρώζετε Ἡ φερετε μ.ο 

917 
α ή ὅμά ο Ἡ. 

αυτων την 

6ΑΡ. ΧΙΙ. 

ς Ν 2/ ΔΝ / . . 

Ο: ὃὲξ Ίνεγκαν. χα λέγει αυτοις' 
/ [η 5. Ν ο ΠΠ μσιρ / ς δὲ ιο 4; 

σνος η είμων αυτη, καὶ η επιγραφή» οἱ 08 εεπον ουτω 
η τὰ | Ν πω ” / μμ. π 

17 καίσαρος. Καὶ νάνο Σ0ησοὺυς εἰπεν Ζαυτοῖς" 
4 

ὠπόδοτε 3 τὰ παΐσαζος αλήσαςι, καὶ σὰ σοῦ εοῦ σῷ 

18 9εῷ. καὶ ἑθωόρωσαν εσ᾽ ὀύσφ»] Καὶ [έρχονται ροδν 

. ἀνάστασιν μὴ νοε πρὸς αὐτον, οίτινες λέγουσιν 
παλ αι α..Ἡ / ς / 

κοιὶ επηρωτησαν αυτον, λέγοντες Διδάσκαλε, 
-. ο ο .»/ . Δ ] / Ν 

{νωσς εγραψεν 49, οτι εαν τος ὠἀδελφος ἀποθάνη, χωὶ 
ο. ς / // -” Ν / Ν 7 - ο / ια 

χαταλίπη γυνωικο, πω τεχνα ή αφη, νο λάδη ὁ 
Γ 

ἆ . ”// ς 5 ο οίκο 
---αὐτοῦ, λαὶ ἐζαναστσ} 
ε λ 2 χ 

Επτὼ 5 Ἡ ὠδελφοὶ ἤσαντ' 
ἡ ημας . ο αά » αὐ. 3 ; . » 

ταιο πρωτος ἔλαξε υπο πα οποθνήσλχων ου αφηλε 

194. Οορι. 

/ 
σπ 6ρρου.. 

τν τον δω ..  »ν // / 

Εκαὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπερµιο». 

5ο ἰδὼν. 

/ / 

Καὶ ὁ δεύτερος ἔλαξεν αὐτὴν, καὶ αἀπέθανεν, 
Ὦ κ ε ’ ε ΄ 

παιο τρ/τὀς ωσαυ- 

5 Τ οὖν. 

ία) -- Ὦ.ΑΝ. Ρ. Ῥεις.Ρρ. ΑΠ. οιηΠί. 

νεγοπ. Υετο. «ο5ῦ, οἱ. νἷπά. ο Γη. 

Ἱ. Σῶμεν (14416 απίεσράεη(ἳ ἢ οὐ Ίυη- 
επί) 295. Αν. Γι. Ἠτρ. ῬεΓ9. νν. 
«οι. Υ αἱς. σείπι. 9. σα{. (ϱ) -- 

Ἰχσοῦςε. Ὀα. 1. 19. 98. 69, 118. 194. 

Αιπι. ΤΠ. (5) ΒὈ. :15. 98. ϐ9. 

«οί. εαμέ, γετοῦ. οογῦ. νίπά. οοἱῦ. 
(0) υεγκιέαπε, «ΔΠί. ΥθΓοΠ. «οΥ0. νὶπἀ. 
Ἱίεπι Ἀνν. (ια) --- ὑποκριτα). . Ἱ. 

13, 28. 61. 09. 91.αρ. ΜΗΙ. 118. 194. 

9ΥΓ. Ρ. ο. αδί. Ῥεή». Ρ. Αγ. (α)Ξ 

ΒΕΟΙ,. 98. 81Υ. Οορί. «ο]0. σ].5. 

ὰ,. 918. (ουπι αἰ. δ.) Μι. ε. Οορέ. 
(α) Ξ ΒΕ. εαηέ. || -ἵ- ὑπώγεσε. Αγιι. 
(3) -ἰ- οὖν. 19. 69. 106. 194. α1. 9. Μι. 

απ. 8ΥΥ. ρ: οᾱ. Ψαὶς. Πέ, οχο, ομηί. 
(1) ἀνάστασις οὐκ ἔστι. 1. 19. 98 ϐ9. 

(ο) ἔχπ. ἵ). 98. 11. 

(4) Ξ- ΒΟΙ;. 1.61. Οορί. (6)ΞΑΒ 
ΟΡΕΙ,. 1. 18. Το. 9Ι. 9ἱ8 (επι αἱ. 

10.) ΑΠἱ ανω], Με, Υ. α. ᾱ, ε. Κ, αἲ. 

11. Εὰ. (οίῖαπι Βίορῃ. 3.) Ἀνν, 8ίαν, 
ΤΠΕΟΡΗ. Σὲ. 106. Ἐν. 14. 6ορι. δΥΓ. 
Ρ. Υετο. (0) Ἡ- παρ ἠαῖν, 19. 98. 

61. 69. 194. Ἰέοπα Ὦ. Οορί. Άτπι. 5ΥΓ. 
Ρ. ἵπ πι. Τί.6χο. «οΓΡ 

λιπὼν. ΒΟ1.. 98. 

ὠὡσαύπως. Ο6ΟΤΗΏ. 

(5) ν” κατα- 

(11) Ξ καὶ ὁ τρίτος 

| καὶ ὡσαύτως ἔλαβδον 

αὐτὴν οἱ ἑπτὰ, καὶ. [) οαπ!, νὶπᾶ. καὶ 

Οἱ, σορι. 
χαὶ ὃ σρίτος ὡσαύπως, καὸὶ οἱ ἑπτὼ, καὶ. 

ΒΜ. 19. 69. Πίοπι οοἱὺ. κοὶ ὃ τρίτοςς 

ο8 
3”! 3 ” ε / ϱ ε Ν . 

ἔλαδεν αὐτὴν, ὡὠσαύτως οἱ ἐἑπσὸ, καὶ. Ἱ. 

ε / « / τε Ν 
ο τρίτον ωσωυτως. χαοιἕέπσπα. 

ε / ες . 8 Εν 1 / 

ωσαυπως οἱ επτοαι 4. παιο πριτος 

900, ὡταύτως καὶ ὁ σρίτος ἔλαθεν αὐτὴν, 

Αγπι 
ε ΄ ν εν) Ν ε ΄ ιν 

ὡσαύπως. καὶ ἔλαθδον αὐτὴν ὡσαύπως καὶ 

οἱ ἑπτα, καὶ. Α. 46. 92. οἱ (αβεαιο καὶ 

απηίο οἱ) 8υΡ. ρ. ον γυν καὶ ὁ φεί- 

πος ἔλαξεν αὐτήν. ὠσαύπως Ἰλαδον οὐτὴν 

χαὶ οἱ ἑπτὰ, καὶ. 115. | Ἐογίαρο ἰο- 

ρεπάπια: καὶ ᾠσαύτως κα) οἱ στὰ, 

ο ιο Δ Ν Φα. η 
παι ο επτάα, και χωι ο πριτο» 
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ως, πμ μη ν/ 

σως. Καὶ 6λᾶθδον αυτὴν οἱ ἑπτὰ, καὶ 

ΑΡ. ΧΕΙ. 

οὐκ ἀφῆκων 93 
/ κ. / ν /. “κ 2 έῤ 4 Α 

σπερµω. Οδ ἐσχάτη: παντων Οοοπεύονεᾖται η γυ- 
” 

νή. 
ν 2 - 

σος αυτών εστα 

. 1 ο // 

Ἐν ση 'Ξςοὐν 
΄ / ω.... “/ 3 ” // 

αναστᾶσει, ἝἜ-οταν ανραστωσι 25 
}ὴ ἅἩ κ 

- γννη, οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχρι θύθλκυ- 

αΐκω. Καὶ ἀποκριάβς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς'. σοῦ” διὼ 24 

σουτο πλανᾶσύθε, μῆ Ρ εἰδότες τὰς γαφᾶς μηδὲ τὸν 

δύναμωιν σου «εου« 
/ ο. 2/ 
νά γαμιοῦσιν, οὔτε 

Ὅταν γὰρ ἐκ. νεκρῶν ἀναστώσιω, 95 

τγαµάσκονται, ἀλλ. εἰσὶν ὡς ὤγγε- 
6 ε) .” .͵ ” πΠ Ν δὲ ” .. ” ο . / 

"Το τώ, ήαμής. ερί δε των αφμρή οτι ἐγείρον- 96 

μέν, οὐκ ἀνόγνωτε ἐν σῇ {ελῳ μωσέωρν ἐπὶ ἵ εοῦ ” άτου 
πώς εἶπεν αὐτῷ ὁ εὺς, λέγων ἐγὼ ὁ 9εὸς. διὰ 0 

χα) ὁ φεὸς ἰσαὼκ, καὶ ὁ εὸς ἰαμώς: Ὁὺκ ἔστω Χὸ, οἩ 

αεὸς 7 νεκρῶν, ἀλλὼ 2 Τ ζώντων. 3ὑμεῖς οὖν' πολὺ πλα- 
. Ν δ » ς νοάμτ, 

νσθει] Καὶ [προσελβὼν εἰς τῶν γβαµµατεων, ἀπούσας 98 

Ἰ Ο92 ἔσχατον. 
τ ”” 

σής. 

ΟΥ) καὶ ἡ γυνὴ ἀπίθανον. 

.. Τ ογεὺς. | 

᾿ Τ οὗ. 

πμ, Ῥ. Ἐν. 36. ολη. οο]ὺ. ροδίέα, 

νετο. ϱ0ΓΡ. τἶπᾷ, πάντων  8ΥΤ. | 
ἐσχάση] ἔσχασο. ΒΟαΗΚΙ,. 1. 1]. 

19. 93. 96. 40. 09. 12. 91. 114. 118 
209. 295. α]. 12. Μι.α.ς. 10. (9) Β 
0ΡΗ, 1. 19. 69. | -- Ἐν. 96. Εέπιι- 
1ἱεγ γε]ἰοέα εσί αἷπε ηἱΐ9, εοἳῦ. (ἱ)Ξ 

ϱ ΕΕΗΤΙΒ. 10. 106. 191. 101.918 (ουπι 
ϱ]. 9.) Ἐν, 94. α]. 90. Μι. Υ. ᾱ. Κ. 
1κ α]. Τ. Ἐά. Οορί. (Βὺ5τ. Ρ. Ναδείο. 

9»ἱ.) 8ίαν. οί, Υαἱσ.πας. (πι) -- 
ΒΟ0 (8ἱ. β.) 1,. 28. 98. Ἐν. 19. Ι8. 
ΒΥΓ. Ατ. Ρ. Ροἵ5. Ρ. ΟοΡέ. Βαχ. ομΠέ. 
οοΙῦ. | Ῥοπιπί απίο ἓν σῇ ἄνασσάσει. 

19. 69. |. ἐν τσ ἀναστάσει Ξ Δ4Π. | 

'Οοἱρ. οἷο: Εέ πιι]ίοΥ γεἰοία εδ οἶπο 
Λες, (σμΐ επέπι Πιαποδέέ 10’ ηππᾶα 3 
(έογί.]ορ.. ἕπι ἰείο πιο.) δερέεπι επέπι 

{απι Παὐιογιιέν εἰ ἔρθα πιοτίιµα εδ: 

ἵπ τεδιγγεοίίοπε ἀἄμίεπι ει] ετῖί 

(η) -- ἡ. ΛΓΧ 19. Ἅ(ο) Ξ Ο0οάες 
υΠ5, νετς, νἰπά, οοἳϱ. ΤΠεοΡΙΥΙ. 

(ν) γιώσκοντη. Ὦ. ΟΥἱ5. (4) -Γ ᾱ- 

δατε, Ὦ. σαηί. (5) ἐκγαμίσκοντα,. 

ΑΕΠ. α]. 1. Μι. 1.]. π. α. Ἐά. γαµί- 

ζονσοι. ΒΟΩΙ,, α1.9, Μί. ἔ, Ώαπιαςς, 

γαμίζουσιν. Ὦ. (5) οΡΕΚΙΜ.Ι. 
10. 11. 36. 19. 106, 114. 115. 194, 
191. 151. 918 (ενα αἲ. π.) 996. 999. 
290. Ἱν. 94. 96. ο]. 90. Μι. ᾱ. Εξ. 10. 
8]. 4. Οορί. 8ΥΤ. Ρ. Β]αγ. Ώαπιαες, 

Θεοῦ οἱ. 19. 99. 69. Ἐν. 9. αἱ. 9. 1εία 
Μί.οε. ΑΠ. ξαχ. γα]σ. ἵπ οἆ. εἰχίϊη. 
(ὐ ΑΒΟΕΕΗΙΜΕ. 1.18. 918 (οι 
αἱ. δ.) Ἐν. 96. αἱ. 9Ί. ρ]ατεδνο. ΜΕ, 
Υ. αἱ. 15. Εά. Ἅᾖ{(α) σῶτ. ΒΟΙ,. 115. 

121. 191. αἱ. τ. ΜΕ. σ)Ξ 
318 (ουπα αἱ. 9) αἱ]. 6. Με, ς. τ. 10. 

() -Ε 9ιὸε. Μ. 18, 99. 69. 194.935. 
Εν. 3]. αἲ. 98. Με, ἆ, αἱ. 4. Έα, 
(0) Ξ ΑΡΟΡΕΙ, 1.19. 88. 69. 194. 
19ἱ. 918 (οσπα αἱ, ὅ. }935, Εν. 90. α]. 

20. Μί. α. ς, ἆᾱ. Ε. ο]. δ. Εὰ. 5ΥΥ. αἱ, 
Αγ. Ρο]. Ε6ις., ὧν. Οορίέ. Αγιά, οί]. 
δαχ. γμς. τς, Οµ]ς. απαίετ. {(α)- 
ΒΗ,. Οορι. 



9] ἐντολή.' 

96 ἔσσῳ Ἡ 

. ΑΡ. ΧΤ.. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 
4“. Γς Ῥ δὼ /“/ 

αὐτῶν συζητούνσων, είθως 

219 
“/ ρω - ο 3 ο / 0 

οτι χάᾶλως “αυτοι απε- 
) (6 9 ; 3 ὁν 5 Ν / ο. μαλ ν 

Αβίθη, επρωτησεν αυτον" ποία εστί πρωτη " πάντων" ΕΥΤΟλή5 

99 Ὁ δὲ ἰησοὺς ἀπεκρίθη αὐτῷ 
3/ 2 χ / 5 ο, Ἀ ε ς -- 

αλουε Ισραηλ, Άυρίος» ο «εὸς Ἰ Ίριων, 

ο, 4 / 
οτι πρωτ πάντων ἔνσολή"' 

σό 

Ἄυριος εἰς ἐστι" 

90 Καὶ ἀγαπήσεις κύριον σὸν «)εόν σου ἐξ ὅλης τῆς λορδίος 

σου, ἕ καὶ ἐξ ολης τᾷς ψυχῆς σου, Ἡ καὶ εξ όλης τῆς 

διανοίας σου, καὶ ἐξ ολης τῆς ἰσχύος σου’ ἶ αὗτη πρώτη 
τα 

Καὶ δευτέρα κ 
/ ε 1 5 ών β 

πλησίον σου ως 'σεαυτθν. 

« / 6 “”’ 

οοίο) αυτη 
Χ 

ἀγαπήσεις τον 
, ’ 2/ 3 Ν 

μείζων τούτων ἄλλη ἐντολῆ 
ς ) / ο’ ιο ’ . ο 93 οὐκ ἐστι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς' κωλῶς, δι- 

{κ ϱ. 5 ΄ ιο ο να Ἀ χ 3 

δάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἰπας, ὁτι εἰς ἐστι" Ἡ, καὶ οὐ. 
ι ἳ Ν ” 

ὤλλος γ πλήν αὐτοῦ) 
Ν κ 9 ” 9 λ ι] 

Και το ἀγαπὰν αὐτον εἕ 
ο ” / α κ ο ”” / /”/ χΝ0 

ολήης της ραρδίας, καὶ εξ ολης τῆς Ὁ συνέσεως Ὁ καὶ εἕ 

ἆ πασῶν. 
6 ο / ιο .. 2 .» 

Ο5οσέ πρὠτη πασων των εντολών. . τ ςεὺς. 

(9) { ἰδὼν 5. καὶ ἰδὼν. ΟΡ1,. 1. 19. 69. 

91. Ἐν. 9. 96. αἱ. 9. Μι. 6. Ἀντ. αἱγ, 

Ῥοΐς». ΛΡέΙι. Ασπι, ἄοίμ, βἷαν. Ὑμ]ς, 
1. Αιξ. | Ξ 61. σαί. (ο) Ξ Το. 
959. α]. 9. Μι. 10. Ἐν. Τη αλῑῖς ροςί 
ἀπεμρ. Ροπ]ωτ. (4) ΑΒΟΡΕΑΗΕ. 
19.918 (οαπι 41. 10.) Εν. 84. 96. αἱ. 
495. Μί. Υ. α. ο. ᾱ. Ε, Ὀῖ5. α]. 10. 4, 

Ταὰουρβγ1. | Ὀ. 1. 19. 95. 69. Τι. 
οχο. εΓΙΗ. ]. σαί. Ρας. (6)Ξ229, 
ὅτι πρώτη ἔστω. ΒΙ. Οορί. ΕΥέππι 
πιαπάαέι]ι εδί, «01 Ώ. πώντων πρώτη. Ὦ. 

οαβηί, Υογο. νογοηῃ. νῖπά, Ιίεπι 91. 

Άγπι, πρώτον πάντων, ]. Ματεε]], αρ. 

Έτβ. ὅτι πασὼν ἔντολῶν, Μί. Τ. ὅτι 

πρώτη πάντων ἐντολὴ. Α. 38. 69. 19. 

59, 191. 191. 995. Ἐν. 96. 81.92. Μι. 

1: 1. η. 10. πρώτη πάνσων ἑντολή. ἴἔστι. 

61. πρώτη πάντων τῶν ἐντολῶν ἔστι, 101. 

ὅτι πρώτη πώντων ἐντολή ἔστιν αὕτη. Ο. 
ἀίειι «ΟΥΡ. αὕτη πρώτη σπασῶν ἐνσολὴ» 

Μι. 6. [| πασῶν] πάντων, ΕΕ(ΗΡ. 13. 

11. 40. 106. 118. 194. 918. Ἐν. 9. 84. 
ο]. 80. Με, α. ο. ᾱ. Ε. Ρῖ9. ο. Χ. οἳ 
4Όσαιο σῶν. 191. Ἐν. 84. Μι. ν. 19. 
11. (8) ὑμῶν 10. αἱ.8, εἰ Βανοεν. 1. 

Μι. 1. ρ.1Τ. Τά. 9Ιαν. ν]ηά. σου. 21 33. 
αἱ. 2. Μί. 12. Οορι. ίΠπ. Ατγ. Ῥετ. 

σ. Υμυὶς, εἁ. «οἱ. (5) Ξ ΓΚ. 10.. 
209. αἱ. 3. Μι. ς. 10. (0. 15Τ. 

Μι. Ε. Ατπιι στ, Ηἱ9ΓΟΒ8. οαπΠί. οοἵ ο, 
ρέτπι. 1. ο. || υἱγίδις, νΟΕΟΠ. ν6Γς. 
εοἳΡ, ν]πά. | Απίο Ψυχαν Ροπ]έ Α. 
Ροςί ἰσχύος 918. Ἅᾖ{(ἱΙΞΒΕΒΙ, Οορί, 
ἱ σρώτη] -ἰ- πώνσων. Κ. αἱ]. 11. Μί. α. 

10. Ἅ{(ς) αὔση, ΒΙ,. ΟοΡί. ὁμοία αὐτά 

5. σαύτῃ κ. αὐτην. Α3Τ. 1. 40. 69. 194. 

8]. 15. εἰ ΒῬατῦεγ, 2. Μί. ο. 133 αἱ. 

4. 5ΥΤ. πίΓ. Ῥοτς. συ. ΑΙΤ. ἀίΠ. Άτπι, 
οί. βίαν. Ὑαἱς. Π. ὙΥἱοί. Εαίπνπα, 

(1) ἑαυτὸν. Ἡ. αἱ. 96. Μι. α. αἰ. δ. 

(απ) ΞΛΒΚΙΙΜΡ.Ι.10,. 11.96.40.19. 

91.106. 191. 918. 239. Ἐν... 18. 19. 

98. 94. α], 59. ΜΙ. Υ. 8]. 19. Ἐά. 8υτ. 

(ΥΓ. Ρ. αῦβοί ο. ἃ5ι.) Ῥετε. Ρ. 1, 
(οἱ. β]αν. Υ αἱσ. πι». Ρἵας, ΘΠΊΠΠΘΓ. 

ΤΠεορΗγ]. Ας. ὁ 9εὸς. Ὦ.61. 69. 194. 
(α)ΞΕΡ. εαπί. τογο, (ο) δυνάμεως 
Ὦ. οαηί. νετςο. νὶηά. ἰσχύος. 1. 118. 

Οορί. Ατπις | Ξξ νετοῃ. «οἱ. οοτΏ. 
0) Ξ81Ι,. 1. 118. 918. 98ὔ, τον. 
γετο, ΜαγοεΙ1. αρ. Επβ, 
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ὁλης τῆς ψυγῆς' Ἱκαὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ 

ὠγαπών τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν, "πλεϊόν” ἐστι "πάντων 

τῶν ὁλοχκαυτωμιώτων κοὺὶ ἵ Τ 9υσιών. Καὶ ὁ {ησοῦς ἰδῶν 54 
Ὑ νο ἑσῳ ϱ -- 3 / ιο . ’ ι Δ 

αὐτον, οτι νουνεχώς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ" οὐ μιακρὰν 

εἰ ἀπὸ τῆς [βασιλείας τοῦ «γεοὺ. καὶ οὐδεὶς Χοὐκέτι 
Ν ” ” 

ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. Καὶ ἀπομριθεὶς ὁ {ησοῦς 36 

έλεγε, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ' πὠς λέγουσῳ οἱ γραμματεῖς, 

οτι ὁ γριστὸς υἱός ἐστι δαδιὸ; Υ Αὐσὸς γὰρ δαθὶὸ εἰ- 96 
5 3 Ζ / Ζ ς 4 η. « « . - ” ω ο ἳ 

πεν ἐν ἕ Ἡ πνεύματι ἁγίῳ' Ἀλίγι" ὁ κύριος τῷ πυρίῳ 

μου κάθου ἐκ δεξιων μου, έω ἂν Ξῶ τοὺς ἐ θρούς 3 ιν µου, ἕως ὦ τους εχθρούς σου 

Δὐσὸς «οὖν δαξὶὸ ἆλε- 27 
ο / ὴ /“ ” ι. 

ρ ὑποπόδιον σων ποδῶν σου. 

ει 

ὁ πολὺς ὀχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως.} ἕ Καὶ Έέλεγεν αὐ- 68 

σοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" [βλέπετε ἀπὸ τῶν ο μμών 

τέων τῶν ελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖ, χαὶ Ἡ ἄσπα- 

μον. κ. ε η / ε . ο α. αυ 
αυτον "κύριο" καὶ 'ποθεν υἱὸς αὐτου ἐστι; καὶ 

σμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς Καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐ εν ταῖς 99 

Οἱ 40 
” Ν / 2 Γι / 

συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις" 

ἳ .ἆ σῶγ. 

(α) Ξ Ὀ. Ατπι. οµΗέ. || ἰσχύος] συνέ- 
σιω». Ἱ. 118. Οορί. Ἅ(5) σερισσόσερον. 
Ώ1. 38. Ἅᾖ(6Ξ8γγ. Αππ (ΑΛΑ 

ΒΡΕΙΣ. 1943 191. 151. 935. Ἐν. 
18. 96. ΑΠΙ πι]. Με, Ύ. αἱ. 15. Ἐά. 

(4)ΞΡΙ.. 28. 90. 91. Ἐν. 18. θεπιο]. 

91. 96. αἱ. 5, Μι. Ε, Ἐά. Ατπι. 8ἷαν. 
γυῖς. οαηί. νετοἩ. οἱ ϱ, «οτῦ. Ρταρ. 

νἰπά. Ἠδατ. ()ξΏ. Ἐν. 2Χ αἰ. 8, 
«ολεί. απι, Υ υἱςδ. εΠί. νΕΓΟΠ. νἰπἀ, 

Ἠ]]ας, οὐκ. 61, Ῥοβί ἑτύλμα ροπιηέ 
«09. 194. νετο. (Ἠ) καὶ οὗτος. ὮὉ. 

ΆἉγπι, αἱ ἔρδε, οαπί. | ἵ- γὰρ. ΒΙ.. 19. 
909. 69. Οορίέ.νογο, αμίεπι, «9ΓΡ, «οἱ 0. 
(2)Ξ ΑΕΕΟΗΜΒΕ. 1. 11. 19. 96. 40. 
69. 19. 106. 194. 191. 151. 918. (οι 
αἳ, 8.) 9356. Ἑν.». 18. 19.989. 94. 96. 
«ΑΗ αππμῖ, Μι. Ὁ.  αἲ 18. ἘΕά. 

(α) ΑΡΕσΗΡΒ. 11. 64. Τ2. 89. 106, 

5 Ἔ σῷ υἱ9. 

οἴ(ἶδᾳ οςΠί, - 

νο μα Ο2 ειπεν. 

194. 151. 151. 999. 930. Ἐν. 9.18. 19. 

83. 34. 36. 1. 36. Με, Υ. αἲ. 16. Ἐά. 
(0) ὑποκάτω. ΒΕΏ. ϱ. 98. Οορέ. Άτην 

Ῥετο. ({(9)ΞΒΡΙ,. 38. 106. Μι. κ. 
8υγ. (5ΥΓ. Ρ. Ναθοέ ο. ἃθί,) εαηί. 
νοτγο, ν]ηά. δὲ, νεΓοΟΠ. «εοῖῦ. σος. 

(4) καλεῖ, 88. 6]. 108. αρ. Β]γει, Ἅ 
191. Ἐν, 94. Μι. ο. βντ. Άγπι, εοῖὺ, 
παγί. (6) Ώεµπννετο, (8) πῶρ. . 
Μ. 1. 59. 69. 91. 108. αἱ. 9. Μο, 

γοτοη. (6) ὁ δὶ διδάσκων ἅμα ἔλεγεν 
αὐτοῖς. Ὦ. νοτς. οἳ αΌεηυς ἅμα η... 

νετοῦ. νἱπᾶ. Ἱέεπι οο1Ώ, οὐγΏ. καὶ ἓν 
σῇ διδαχῇ αὑποῦ ἔλεγεν. ΒΙ,. (1) : 

Φιλούνσων. 16. 115. 918 (οἵπι 990;) α]. 

1. Μι. α. 6. ᾳ. 8ΥΓ. Ῥετς. Ρ. Ατπιι 
ἵέεπα «οἱ. (1) - ποαεῖσθα. Ὦ. Γα- 

κ. 
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ἆκχωσεσβίοντες, τὰς οἰχίας τῶν χηβὼν . αᾱ καὶ προφά- 

σει μακρὼ προσευχόµενοι". οὗτοι λήψονται περισσότε- 
. 4 
. 6ον Άειλα. 

η ' ΔΝ ’ ϱ . /”/ κ ρω 

41 Καὶ Ἀκαθίσας' Ὁὁ ἰησοὺς κωτεναντι τοῦ γαζοφυ- 
ἡ / ) ” ο” ς 3 /”/ Ν 3 Ἆ 

λαχκίου, έθεωρει Ρσως ὁ ὀχλος (άλλει χαλλον εἰς το 
Ἱ - 7 3 ΔΝ λ / ᾳ «. “/ 4 

γαζοφυλάκιον Λο πολλοι πλουσιοι Ἴεοαςλλον πολλά. 
κ ” . 3 «21 

45 Καὶ ἐλῥουσα µία χήρω Ἱ---πτωχῆ, ἔθαλε λεπτὼ δύον 
“ο : μ΄ ΔΝ . ΄ ἃ ἃ 

49 ὃ ἐστι ποδράνσης. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς 
ου ο -..... μη. ΕΝ « , ο 

αυτου, "εἶπιν' αυτοίς αμην λέγω υμώ, οτι  χῆρα αυτη 
λ τι”, / / / ως { 1/“’ ͵ 

ἡ πτωχῆ πλεῖον πάντων Γβεθληκε Ὁ τών (ῥαλόντων εἰέ 
πό Ἀ Ν . ωά . / 

44 σο γαζοφυλάκιον. Πάντες γαρ λεα του Υπερισσεύοντος 
) - "9 'ἐ.. 6/ ς Φα, - ε ΄ ο. Ἄ 

αὐτοῖς έδαλον αὑτη ὃξ ἐκ. τῆς υστερήσεως αυτήης πάντα 
/ .᾿ .”/ ο λ το. ς ν 

όσα εἶχεν ἔδαλεν, ὅλον τὸν 7 [Αίον΄ αὐτῆς.] 

Δ 3 ΄ δε ” ο - / 9 , 

1. Και [ἐκ σπορευομμένου ἄύτου ἐκ. τοῦ Περού, λέγει αὐτῷ 
α΄ ω .- 9 - , / Ν 

εἷς 3 τῶν μιαθητῶν αὐτοῦ' διδάσκαλε, ἔδε, ποταποὶ λίθοι 
Ν ΔΝ 3 / ΔΝ ο Ν.. ον ΔΝ / 

2ο ποταπα! οἰκοδομιωί . Καὶ ὁ ίήσους 5 ἀποκριθεὶς - 

/ 

ὄλεγει. 

(1) παπτεσόίουσι. Ὦ. Ἐ. 91. (1) καὶ Ἐν. Ι8. 19. 96. α. 15. Μι. Ε, 10, Εὰ, 
ὀρφανῶν. Ὦ. 19. 28. 69. 194. Ὀγτ. Πίε- ἍἈ]αν. νετο. ΟΕἱΡ. κεπιο]. Ώαπαςς. 
τον. Ἱ. (αι)ς-18. | -- καὶ. Ώ. δυτ. (8) ἔξαλε. ΑΒΡΙ,. 993. 108. 191. Εν. 
Άγια. Πἰ. Υαἱς. | μακρὰ] µακ(ᾷ. Μι. 32.18.19. 96. αἱ. Α. Μη, {.ο. Οτἷς. δΐε. 
α. ᾱ. 10. μακρὰν. Ἱ,. 46. Μι. 1τ. ο (αἱ) Ξξ1. 19. Μί.τ. Αγ. Ῥετα. Ρ. Τέ, 
«οδζεπίι ργοϊέπα ογαἑοπῖς, Ὑμἱρ. νε- Ἅ«({εχο. οππἰ.) Ογυς. Απιῦς. τῶν βαλλέν- 

ποη. ΡγᾶΡ., οιῦ οδέοπέι ογαπέεο, οιηί. σαν. ΛΡΟΗΕ. αἱ. οἱ. Μι. Υ. αἱ. 6. 
οοεαδίοπε ἴοηπσα ΟΤαπΐεὪ, νοις. εοτς. ά. Οτίς, ϱἱ8. (κ) -- εὗσα. Ὁ. 1. 

«ογαίΐίοπε ῥτοϊέτα ογαπίον, οοἱρ. ογα- 39. 61. 91. εααὲ, ΟΥΡΓ. (1) περισ- 
"τίοπε ἴοπσα αίεπέεδ, νἰμᾶ. (απ) ἑστὼν. σεύµατο.. 61. 106. 1913 Ἐν. 9. 18. 
1. 18. 98. 69. 91. Αται. Ἀγε. Ρ. πι. 19. 96. αἲ. 6. Με, Εξ. Οἶεπι, Ώσπποςς, 
ὉΟτῖα. ἱ. Ὦ(ο) -- ΒΕ. Ουρέ.νενο. (5) πλοῦτο. 36.403 Μι.α. ᾖ(α) -- 
(ϱ) καὶ πῶς ἔδαλλε. Οτῖς. δειπε]. ἐκ, ΑΡΕ. αἱ. 15. Με. Κ. ᾳ. Χ, Ἐὰ, 

(4) ἔδαλον. Ἐ. αἱ. 10. Μι. Υ. αἱ.6. (0) -ἕ- τοῦ ἡροῦ. Ὁ. «84. νθτοΏ. ςογὉ, 
Έά, ΤιιδορηγΙ. (0) Ξξ Ὀ. Απ σα. οοἳῦ, σογιπ. 9. παρ. έοιεε, 
σαπί. νοτοῃ. ους. νἰπά. οοἱ. σος. (6) -- ΒΙ, 98, 115. Με. ἆ. 19. ὄνς, 
0) ΔΡΒΡΕΙ 98, Τα. 108, 191, 999. ἈῬετε. ρ. (ορί, ἴπ αλἰίε {ος απὶ πι π(αἰν 



999. 
είπεν ἆ 

η Αι ἷᾳ / .. 
μρὐτῷ' 9 βλεπεις 

δομάς : 

ταλυθῇ ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ςΑΡ. ΧΠΙΙ.᾽ 

σαύτας τὰς µεγάλως οἶκο- 
3 Χ ιο 9 ., Ἅ ͵ 

Γοῦ μὴ ἀφείῇ δ λίθος ἐπὶ Ἡ λίθῳ, ὃς οὗ μὴ κα- 

Καὶ καθημάνου αὐτοῦ εἰς τὸ όρος σών ἐλαιῶν 5 

κατένωντι σου ανν, κην αὐτὸν λωτ ἰδίαν πέσο, 

Φα) Ιάκωβος ου) ἰωάννης, καὶ ἀνδρέαρ.' Είπε” ἡμῶ, 14 

πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ ἡμῖν μνοτέννς νο 

πώντα ταῦτα συντελεῖσθαι : δε π 

θεὶς ο αὐτοῖς, ἠρξατο λέγευ ́ βλέποσς μή: τις. ἡμᾶς 

ἱησοὺς" 

πλανήση. Ἠολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόμιατί µου, ϐ 

λέγοντες" 
μα δη 4 2 χ ] 

ὁτι ἐγώ αν καὶ πολλοὺς πλανήσουσω. 
/ , Δ ε] δρ / δ, Ἡι τ . / λ 

Οταν ὃξ ακουσητε πολέμους χα αλοοως ην μη 7 

4 9ροεῖσθε"' δε γὰρ οφ ἀλλ οὕπω τὸ τέλος. 

᾿Ἐγερθήσεται λε Έθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βαμλικη ἐπὶ βα- 8 
χ// 

σιλείαν καὶ ἔσονται σεισριοὶ. χατὼ. σόπους» καὶ 
Χο. 

ἕέσονται λιροὶ αν κοὶ σαραχαί.  κοο ᾿Αρχαὶ ́ ὠδίων 9 

σαῦτο. | [7 βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς"'' παρ αδωώσουσι 

Χ .ν 
Ο02 ἀρχῃ. 

ή α 

(4) -- 1. 118. Άσπι, εοἱΏ. αὐτοῖς. Ὦ. 
καηέ, νετς. ΥεΓΟΠ, ν]πά. «0ΓΡ. Ρ6ΓΠι, 

ο. (α) βλέπετε. Ὦ, 004, αρ. Ἐναδπα. 
Μέ,ς. Ἐά. Βαχ. σαπί. νεἕςο, Υετοῦ, 
νὶπά., ςοἱΏ, «οτΏ. 5ευπι, 9. (8 -- 
ὁμὴν λέγω σοι (5. ὁμῖν) ὅτι. Ὁ. 18. 98, 
00,91. 194. αἱ. 3. Ασπι. Τί. (εχο. σα. 
ππαγέ, ΡγαΡ.) Πεπα 1. 116. (8) -- 
ὧδ.. ΒΡΩ... 10. 98. 95. 918 (εαπι 
194. οἱ οἱ. 4.) Ἐν. 2. 18. 19. αἰ. 16. 

οἱ Βατ)ρετ. 1. Μί.ς, ο. {, Κ. ρ. 733 
ντ, (γν. Ρ. Ἰαθεί ο. αδί.) ΑΓΙ. 
Ἔορί. δ]άν. εμΏ{, νετο, ΥεΙΟΠ. 6εΤΠΑ. 
ϱ, Ἰ - ἰπ ἰδίο ἱεπιμίο, εοἰῦ, Ο1ΡΥ. 
(ἱ) λίθου. ΒΘαῦ. 1. 19. 915 (ο αἳ, 
5.) α]. 19. Μί. ς’ 9]. 4. λίθου. 11. πρ. 

Ἔουςι, Μι. 19. Ἐὰ. (1) -ἰ- καὶ ) διὰ σριῶν 

ἁμερῶν ἄλλο; ἀνασπήσεται ὤνευ χειρῶν, 

Ὀ. Τ{, χε. σαί. π]ατί. ριας.) ΟΥρτ. 
(κ) εἰπόὸν ὉΠ[,. 1. 35: οὐ, 69, 

ἠἳ αν ο, 1943 αἰ. τ. Μί, Ρ, 

. Τά, (πι) -- 1, δι, ᾳ, 6. 

νεςς, 

οὗτε. Μί.ο. (9) -Ξ 

σαπί. 

τα) -- Ρ1, 38. Αυγ. Ῥοο ρ. 
ΆΑτγ, Όορί, λατ ογάο ναγῖε 
πιιαίγ, (ο) εἶπεν αὐτοῖ. Ὦ, 68. 
108. 918 (επι 319.) Ἐν. 19. Μι. ἀ. 
Ῥοετε. Ρ. ΑΤΓ, γετο. σΏηΐ, (ϱ) - ὁ 
χθιστὸς. 19. 98. 61, 69. 91. 115. 194, 

Μί, 19. Οορέ. Αγπχ. 88. ν6γοη, ο] 0. 
Ροτπι.Ώ. σαέ, {(ᾳ) Φορυθεῖσθε. Ώ. 19. 
δτ. Μι. 19. ποϊ(ε ἐιγδαγὲ, ν6ύς. πτοη- 

Ξ ΒΡΙ, 28. Οορί, 
(8)ΞΡΙ,. Οορι. Άγπι. (θτα 

Ῥ. Ατπι, Ύυἱς. Τέ. (4)ΞΒΡΙ, Οορί, 

δι, Ἐτρ. γιων. τι. γἱείος ἵω σοπὲ- 
ο πηεηέ, ,. (5)ΡΒΡ (8ἱ.β.)ΚΙΗ.Ι8.98.9ἱ, 
106.194.191 9903 Ἐν. 19.36. 11.10. 
Με, ς, 6. Γ.1, 10. 8γ9. αἰΗ, Αγγ Ῥογε, 
Όορι. Δ9, Ατπη, 8ίαν. γυς. τι.|-- 

"ἀρχαὶ ὠδίνων παῦτα. σοιῦ, '"Ὄωσν. 

α. 91, 194, Ανά, οπη, νετς, ποοτῦ, 
ν]ηπά, 

σι. Ὦ, οαμέ, νεγο, «0ἵ 8, ν]ηᾷ, καὶ πα- 
(ρσλδώσ, ὑμᾶρ, 1. 194. «γὰρ. ΒΗ, {ορι, 

τ (2) εἶτα ἡμᾶς αὐτοὺς φαραδώσον- 



ζσΑΡ. ΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 220 
πα να 3 Α Ν. «πι / 

γὰρ νµος εἰς συνεθρια, "καὶ εἰς συναγωγας αρή- 

σεσθε, καὶ ἐπὶ ἠγεμιόνων καὶ [βασιλέων 

10 ἔνακεν ἐμοῦ, εἰς μοιρτύριον ούτος. 

11 ἔθνη δεῖ μάς πηρυχθηναι τὸ εὐωγγέλιον.. 
ᾱ, 

λήσητε, Ἱ-- 
ο ϕ ς ” 6 ” /”/ 

εΛεΙνή τῇ ὠρου ἔσουτο 
ο λ .. λ / 

19 λαλοῦντες, ἀλλὼ τὸ πνεῦμω το ὤγιου. 

---. μηδὲ ωελετᾶτε' 

/ /”” 

Ὁ σφαβήσεσύε 
ΔΝ ό Ν 

Και εἰς πᾶντα τα 

Ὅσων δὲ 

δνωω” ρά παραδιδόντες» μὴ μμ σί λο-] 

΄” ἀλλ) ὁ ἐὰν δούη ὁ υριῶν ἐν 

λαλεῖτε' οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ 

Παρωαδώσει δε 

ἂδελφος ἀδελφὸν εἰς 9άνατον, καὶ πατήρ σέκνον καὶ 
3 κ. ΄ / ον -” λ πι 9 

επονωστήσονται σεκνω ἐπὶ φονεῖς καὶ Ξανατωσουσῳ αὐ- 
τ κιῤς δα. Νο” ΄ ε. /Χ / ΜΕ / 

19σούς. Και έσεσθε ΦΙσουμµενοι υ7ο ποντων διὸ τὸ ονομῶ 

14 µου. ὁ δὲ ὑπομιείνως εἰς τέλος, οὗτος σωῤήσεται. ] [Ὅταν 

δὲ ἴδητε τὸ βδελυγμα 
6/ 3 ” ε 34 / / 

οπου ου δεῖ ο ανογιώὠσπων νοείτω 

16 φευγέτωσον εἰς τὼ ὀρη" 

[η ” 3 / “/ 

σης ἐρημώσεως 
- ε νΝ:-- 4 

: Τ κ 6εσστως 4 
1. / 53 ο” 3 ”: 

τοτε οἱ εν τή ἰουδαίᾳ 

ὍὉ οὲ ἐπὶ τοῦ δώμµατος μὴ κα- 
ν ξά Ώλ. λ Ν .. 3 /“”/” δὲ 9. θε ο’ / ] .” 

σοοασπω εἰς τήν οι/αν, µη0ὲ εισελύετα αραίτιε» τής 
κ δγως 4 ο... λα. νά μον. λ 2 ανν λές, / 

16"οἱμίας αυτου" Και ο εἰς τον Φον 9» μυ επιστρεψάτω 
3 ΄ . Ν ο / ϱ ιο] 

17 εἰς τὸ ὀπίσω, ἄρωι τὸ ἑράτιον αυτοὺ. 
ΔΝ Δ .- 3 

Οὐα) δὲ σαῖς ἐν 

4 ἀγάγωσω. Ἱ Τ τὸ ρηθὲν ὑπὸ δανιὴλ. τοῦ προφήτου.. 

(8) καὶ ἓν σαῖς συναγωγαῖς αὐτῶν. Ώναι- 

Ρεϊρίατία ρίατα, Μι. Ε. 99. ἱτ. 
δετηι. 9. | Ῥεαπερίρυς απφυπί Τι 
Αι. Ἐὰ. 8ψε. αἴγ, Ῥενας, Υμΐς. Τι, 

(0). ἀχόήσεσόε, α. Ἱ. 10. 998. 40. 151. 
918 (οαι Τ6. 199.) αἱ. 18. Μί.ο, κ. 
Ρ. αἲ. 9. Ἐά. 8Ιαν. πέ νἰἀθίέαγ. Τπεο- 
Ῥριψ]ν (6) Ὑε. 10-- Εναηρσε]ἰείαγία 
Ριεταρνο. Μι. ἔ, { καὶ εἰ σπώντα τὸ 
Ἓθνη, Πρῶτον δὲ δε κ. τ. ἓ. 108. 194, 
στ, 181. 11. Αὖπι, οπηέ, «0ΓΡ. «010. 
τὶπά. Ἱέεαι δεγπι. 9. εἰ {ο]εί, [[ εὐαγ- 
(γέλιον] -ἰ- ἐν πᾶσι σοῖς ἔθνεσι. Τ). «.ΠΕ. 
5ο. σογπι.2. ἰοἱοεί. (4) ΑΒΡΑΝ. 
ΤΜ. 1. 10. 11. 18. 69. το. 89» οἱ. 

106. 108. 181. 990. 99993 αἱ. 96, 
Με, κ. 5, απο, Οτίσ, ΤΠεορΠγΙ. 
(9) μιριμνᾶτε, Μι. 11, 99. 893 109. 108: ο 

ΟτἱΡ., 

191. 929. ο556. Ἐν. 9. 18. 19. αἲ. 18, 
Μί.ε. Χχ Ἡ. γἱςση, (ὁ Ξ ΒΡΙ, 
1. 995. 69. 15τΤ. Ἐν. 99. Βατῦες. }. 
Οορί. 1. γα]ς, Τε, Ύἱδ, μηδὲ πᾳὀ- 
μελισᾶτε 98. ΟΜΡἱΡ. Υετο, (5)5Ξ1ν, 
18. αὐτὸ. Ῥ. ἐμιῶο. 19.398. 69. 91. 1914. 

(9-69. (4) ΞΡΡ (5 ϱ)) 
ῶ.. ΟοΡρί. Α;πι, Υηΐς. αχ. Τί, οχς, 
εοἱο. Ας. ἀὶς. ὂες αἰησιπί Υἱοίοτ 
εί ΤΙεορΗγ]. [ἱ ὑπὸ] διὰ. 1. 94. 98.91. 
106. 108. Μι... Ἅ«{(Ι9) ἑστὸς. ΑΧ 
Τ. αἱ. 26. ΡΙαγοβτο. Με. Υ, «11. Εά. 

(είίατο δέ, 5.) ἑστηκὸς. Ὦ. 98. ἔστηκή- 
σα, ΒΙΠ.. στηκον. 1. 19. 69. 91. | «- ἐν 

πόπφ. 94, Μα. ο. η. Ατιηι Ἱίθιη 63, 12. 

Ἱπ1η. Ἅ{(1) -- σίἀναγινώσνει. Ὦ. «8Η, 
γενοι δειπι. ο, (απ) Β1,θ1, ο 
Ῥεις. Ρ. Οορέ, οοἳ), 



994 “ΈΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
αρ) ἐχούσαις καὶ ταῖς Νηλαζούσαις αν, ἐν ἐκείναις ταῖ 

ἡμέραις μμ δε, ἕνα μη "γένηται, ή ῶι 

ὑμών: : ειῤιώναρ Ἔσονσαι 7ὰρ ο οἱ ἡμ, 
ε 

οι « "σ . , 

Ῥ λόψις ία οὐ αν τοιαύτη” ἀπ' ἀρρός κώνο, 

ας ἔκτισεν ὁ εὸρν έως τοῦ νῦν, "καὶ οὐ. μὴ νένητα. 

Καὶ εἰ μὴ Μύριος ἐκολόδωσε τὰς ἡμάρας' ρα] 

σπὰσα σάρξ᾽ ἀλλὰ διὼ σοὺς ἐκλεκτοὺρν οὓς ὲ ελεξο | 

ἐκολόδωσε τὰς ἡμέρας: Κα) τότε εάν νι ὑμῖν εἴσῃ' δούροι 

ὧδε ὁ γριστὸς, --, ” Ιδου, ἐκεῖ" μφὴ Ἀπιπόπ  Έγερ- 9ο 
θήσονται γὰρ 7 ψευδόχριστοι κο ́ ψευδοπροφῆται' καὶ 
νά ' 
Ζ Λώσουσι. 
ὃ λ 8 πα 
ουνασον» ' Λαί 

ο” Ν / Ν ας. ωμά -- ι] 

σμεια και τερατο», πβος το αποπλανα», εἰ 
ο ως] ) ὦ  Ἡ 
σους εχλελΆτοὺς. Ὑμεῖ δὲ λάπιτε: 09 

Ὀαδοὺν' αν ώτκ.- ὑμῖν πόνθνα. Άλλ. [εν ε ἐκείαις ταῖς ον 

αι οκλ τὰ αι σὴν Ὀλέψῳ ἐκεένην, ὁ ἥλιος σποτισθήσε- 

σου, ποὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ Φέγγος αὐτῆς. Καὶ οἱ 95 

ώστερες οσοῦ οὐρωνοῦ ἔσουται ἑαπίπτοντες, καὶ αἱ δυνά- 

ὀπιστεύσητε. δε τ δέ πα 

Ἔπ) γένηται χειμῶνο. Ἑ. χειμῶνος γέ- 
νηται. ΑΓΩΙ. χειμ. γένωνσαι. Ὦ. Υ μυ]. 

Ὅ Πις εςο. σεῖπι. 2. σδί. χειμ. σαῦτα γί- 
γηται. Ἱ.,. 28. 50. Ἱέεπι. 19. 69. τετς. | 

- ἢ σωθεάτου 5. μηδὲ σαθθάτων 5. μηδὲ 
σαθθάτῳ 5. ἢ ἓν σαξθάτῳ. Τ,. 11. 61. 16. 

918. (επι 9920.) 995. αἱ. 5. Μί. 9. 

4. Ῥεις. Ρρ. σ8ί. 5ειπι. 2. Υἱοίογ. 
(ο) ἀἰεῦιθ 19, οππ{. νεχο. ΥεΤΟΠ, | 
ἀῑες εί εγὶδιἰα(ἰοπίς ἑαίέδ, φιια[εδ εἶο. 

νὶπά. σαί. εοΙρ. ππατί. {οἱοεί. Αιρ. 
(Ρ) λίψεις, οἷαι οὖκ ἐγένοντο τοιαῦται. 

Ῥ. (5ἱ..) γωὶς. Ἡ. «(α)5Ρ. 2Ί. 
Άγια. σαΠί. γετο..ϱο0ΓΡ. οοἱῷ. νἰπά. | 
« φὸν κόσμον. 115. -Ἱ- οπυπέα» ΥΕΤΟΠ. | 
ὦς ] ἣν. ΒΙ.. (9). οὐδὲ. Ὦ. (5. β.) 

τοὐδ' οὗ, Έα. 1. 13. 69. 101. Μι. 10. 
«(8) γίνωντα,. Ῥ. (8. ρ.) γυὶς. 1. 

«(:) -ἵ- ἐκείνας. ΕΟΜ. 1. 19.918 (οσα 
9). 1.) αἱ, 9. ΒΥΤ. Ῥετο. Ρ. (Δντ. Ρ. µα- 

Ρεί ο, οῦεΙο,) Οορί. ΑΓΠΙ, 6018, 6οσΠα. 

108, 191. 101.996. 

5. (0) ΞΡΒΙ.. «98. σοτο. ̓ 9) - 
290. ἔσονται ἐκ σοῦ οὐρανοῦ ἰκσίσ 

1.3. πιατῖς (οἱ. Άι. κ ν ον Ααιοί. 

ἆςθ ῃκοπη. [| -Ι- διὼ σοὺρ ἐκλεκποὺς αὐποῦ. 

Γ. Ατπῃ, «8Η{, νετο. νογοπ.εοΓΡ. γἰπά, 
(4) ΞΞ1,. 10. 40. 69. 181. 151. Ἐν. 18. 

19. 96. αἱ. 24. Μί. α. ᾱ. Ε. αἲ. 3. Ἐὰ. 
γμς. ΤΠΕΟΡΙΙΥΙ. Α ιοί. ἆθ ΡΓοΙΏ, καὶ, 

Ῥ. δυτ. γαρ. (κ) Δμιμηέησ. 

19, 86. αἰ. 18. Μι. γ. μεν ΕΦ 
ΤΙοορΙηΙ. ()--Ώ. 194, οαπί. νἰπά, 
(2) ποιήσουσι. Ὦ. 19.398. 69. 9ι. η δήυ. , 

ΒαΧ. οαηέ. νετο, γ]οίου. « )- 

τη. 

ς. αίστοντι,. ΑΡΟ. 69. 19. 108. 121. 
Ἐν. 18. 86. αἱ. 6, Μι. Ἓ ο, μοι Ὦ. τή 

18. 69. 5). Ῥεις. Ρ. Βσσ. Ρ. να. 

ΒΙαν, νενο. νὶπᾶ. δει, 1. 9, Αη. 

Ααςέ. 4ε ΡΓΟΙΗ. ἔκ σοῦ οὐρανοῦ ίαγον. 
πες. 11. αἱ. 19. Ορι. αοίι. 14 ἀκπί- 

πτοντιρ] ἐπιπίπτοτι,, Μι, πο 
΄ 



Φ9Ρ 

Καὶ τότε 

ΚΑΤΑ ΜΑΕΡΚΟΝ. 

36 μεις, ἆ αἱ ἐν τοῖς οὐρωνοῖς, σἀλευθήδοντα!, 
»/ Ν 6) .”. ὁ / . Φ. 3 / 

νὰ σον υἱον τοῦ νάνο ελόμενον εν νεφέλαις» 
Ν / 5 Ι 

37 μετὰ δυνάμεων μή καὶ ἠνης.΄ Καὶ σοσε ἀποστέ- 
πρ 

λεῖ τοὺς νφώλρυέ «αὐτοῦ, καὶ δἐπισυνάξει σὸὺς 

ἔχλεκτους Ἀ αὐτοῦ. αν, σῶν τεσσάρων ἀνέμών, ἀπ᾿ ὤκρου 

| 2δ γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. «Απο ὃξ σης συκῆς μάθετε σῆν 
5 . ωα / ε / Νιλ Ἅ. . 

ἡ παροθολήν' οταν ρυτῆς ἤδη 0 Ἀλάδος : ἁπαλος γένηται, 
ο αἩ. / / ’ ϱ/ Ἆ Χ 

5, κοῦ ΕΝ ἐκφύη” τὰ φύλλα), γωὠσκετε; ὅτι ἐγγὺς τὸ 9έρος 
ι 99 2 / ή, Σ.Ε 5», [4 ο Ώα » ο) /”/ / 9 

εστίν. Όυτω χαὶ υμεείδ, οταν  ταυτα (θητε γοµενα» 
2 λ / 

᾿Αμην λεγω 
Ὡ / / 

μέχεις 
, ” / “Ισ κα. κ Ν Ὁ .”» . 

81 πάντα ταῦτα γένηται. | Ο οὐρανὸς καὶ ᾗ γῆ Ρ παρελεύσεταν"' 

/ ι σα ε) νά 2 3 ΔΝ / 

50 γµώσκετε, ὃτι ἐγγύς ἐστιω ἐπι φύραις. 
ον αὖα.ς οὐ αὐκ ωοε ω Ά ε ν 6/ 

υμῖν, οτι οὐ μῆ πἀρέλθη Ἡ γενξα αύτη, οὗ 

"95 οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ Ἱπαρέλθωσι. | Περὶ δὲ τηε ἡμέρας 

ο ἐκεύης 1” Ἑξ-σῆς" ὥρας οὐδεὶς οἱδεν, οὐδὲ ἕ οἱ ἄγγελοι 

/ ΔΝ 

Ρ παρελεύσονται. Γχοαι. 

σα παντα. Τ). Ἑν. 96. επηί. νὶπὰ. οο]]ν. 
οοτῦ. (η) ἕως. Ὀ. 1. 19.28. 40: 09. 

124. αρ. Βϊτεοᾗ. αΙ. ὔ. Μι. α. Ὑϊοίου: 

μέχρις οὗ ... ἀντὶ τοῦ: ἕως οὗ. (0) ὅτου. 

Β. ἄν, 1. 19. 398. 49. 69. 9ἱ. 194: 

(Ύ) ΑΡΕΗΠΙΜΣ. 64. 11. ττ. (108. 

129. 195. αρ. ΒίτεΙ.) 191. 151. Ἐν. 

19. αἱ. 93. Μι. Υ. α. Ε. «οιπε]. κ. ζ3 

αἱ. 6. Απ. Υετο. (4) παρελεύσον- 

σαι. ΒΙ. Ἐν. 18. Ὀῖς. 96. Με, Ε, Ρἱ8. 

(ϱ) ΑΒΡΟΕΡΗΚΙΙΜ. 11. 11. 96. 64. 
το. ἹἹ. 106. (108. 199. 195. αρ. 

Βινς.) 191. 2290. Ἐν. 9. 18. 90. α]. 

(ἆ) σῶν οὐρανῶν. ΏΚ. 115. 8Υ9. ΑΙ. 
νοτο. νἰπἀ. οοἱΡ. «οἱ. σογπι. 1]. 2. 

Τπεορλγ]. Λας. Λιοί. ἀο Ρο"). οζ- 
Ιενέίμηι, επί. (6) καὶ δόξης πολλἍς. 

ΑΜ. 11. 13. 30. 40. 69. τὸ. 9]. αρ. 

ΜΙΙ. 106. 108. 194. 191. 151. 9ἱ8 

(ουπι αἱ. ὔ.) Εν. 2. αἱ. 99. Μι. α. 6. 
ο. 10. ἱέραιχ, 8ΥΓ.Ρ. Αντ 41, Άγια, 
Ιαν; (εχς. 6.6.) (80-8ΒΡΙ, 6ορι. 
σαΠί. γενςο. νἰπὰ. ορτὈ. Ἅᾖ{(98) ἔσισον- 

οζρυσι. ἘΙμΜ. ττ. αἱ. ὅ. Μέ. ο. {βίΙ. 
βογπι. 9, ἐπισυνσρέψουσι. 98. (8) -- 

ΡΙ,. 1. 91. οαπέ. νετο. νἰπά. «οτΏ. 
(1) ἄδη ὃ κλάδος αὐσῆς. ΑΒΟΡΙ. αἲ. 8. 
Μι, 10. 41.4. ἘΕά. Ανπι. Ὑπἱς. Τί. ΑΗἱ 
81ο οτάἶπε. (Εκ) ἔκφνῃπ. Ὦ. 1. 36. 
40. 19. 809 Ἐν. 9. ΛΗΙ, Μέ. Υ. αἳ. 10. 
Εὰ. (εἰίαπι 8έ. 3.) ἐκφύε. 56. 181. 
1οτ. Μι. 11. παἰα Γιετῖπί, Ν αἱς. Τέ. 

-.Φγουγεανεγῖΐ, νετς, | -- 194. {() -ἵ 

ὃν αὐτῃ. Ὦ. 98. 91. 194. Άγπι. αΠί, 
(μμ): ἔδητε ταῦτα. ΑΒΟΙ αἱ. 8. ρ 
εὐγνο. ῥόλ -ᾱἳ 10, ὤψτ. γρ. ἴδητ επάών- 

γοι.. 

38. εἰ Βα1βοεχ. 6. Μἰ. Υ. ο. 6.Ρ. ᾳ. 14. 

α]. 6. Εά. 8ΥΓ. ϱ. Ἁϊαν. Υαἱς, οοἱ). 

εοτὸ. Ῥαςτ]. ΟΥ. Τα σπη. (5) 
ΑΕΜ. 11. 1ο. 11. 56. 40. 09. 1090. 

ο 194. 191. 101. 999. Ἐν. 9 96 |. ος. 
εἰ Βατμεγ. 6. Μί, Ύ. αἰ. 18. Τὰ. 
Έως. Ῥεειάο ΛίἨ, Ῥας]], ΈμεορΗν], 

(ι) ὤγγελες. Β. πέφς αΏσε]ὰν, πεφιέ 

υἱτέμλ, Λας. 

Φ 



236 ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ος. ΧΙ, ἅῑν: 
Αλ λα κ ο -« ορ. 

οἳ ἐν "Οθρωῷ, πα οὐδὲ ὁ υἱος, εἶ ϱῆ ὁ κά 7 Έλε- 95 

σπετεν ««νμλΙΑς καὶ αν λήμε ὄνκων οὐκ οἴδατε γὼρ 

πότε ὁ “καιρός ἐστιω. ἃ Ως" ὤνθρωπος '"ἀπόδημος” -ᾱ- 84, 

Φφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ; καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐὑτου - τὴν 

ἐξουσίαν, καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ» καὶ τῷ Μνν ντ 

ἐνετείλατο ἵνα Ὑρηγορῇ. φαν οὖν" οὐκ. ρηλών γὰρ 55 

φ ὅτε ὁ Νύριὸς τῆς ως ΤρχΑΡΩΑ ὀψὲν ἡ ή μόνες 

ᾗ ἀλεκμτοροφωνίας, Ἰ πρωϊ" Μ/ ελθων ἐξαίφνης, εὕρῃ 96 

ὑριᾶς κριβεύδοντας. ἃ ο) Αα” ὃ ὁ μον λέγω, πῶσι λὲ- 97 

ω" υοηγορτῖτε.Ἱ ἁλλον, 

΄Ἡν δὲ τὸ ο εχοὶ τὰ εσυμω μετὰ δύο ἡμέρας" 1 

΄ 

20ἱ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ μμ πῶς αὐτὸν 

αν δόλῳ πρωτήσαντες ἀποκτείνωσιν. Ἔλεγο εδε 2 

μὴ ἐν σῇ εορτῇ, μήποτε ε)ὄρυβος έσται τοῦ ᾿λαοῦ.] 

Καὶ [όντος αὐτοῦ ἐν [βηθανίῳ εν σῇ οἴκίῳ σίµώνος τοῦ 3 

λεπρου, λατωκειμένου αὐτοῦ, ᾖλθε γυνη ἔχουσα ἀλά- 
λ« 6 νὰ ὃ » ώ 

αστβον µυρου, ναρδου πιστικης πολυτελους” και” συι- 

ἆ 28 

(α) - Οοἀᾱ. ϱν. αρ. ΑπιρτοἙ. ῥίαρ. 8ο: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν γρηγορεῖτε. Ὦ. 

σρὰ Ἱορ]αν ἵη Οσοάᾱ. εἰ ὙετςςῬ. οπηηῖ-  σἈπέ,νετο. οοἑΏ. νίπά. (6) ΞΤ. 
Ῥυς, οί αριά ΑἱἨ. ΕρῖρΗ. Ψἱεί. Ἐπ-  8αΧ. σαΠέ. νετςο. 6010. αρ. Β]αηπς]. 
ἔπνι. Ίτεπ. Τεν. Απο. ἆε Ῥτοπ. τῶν ἀζύμων, Ὀντ.σαί. (8) ΕῬρ. 5γ. 
Ἠ]ίας. Λαρς. Απ. πεε Πας Πιοηιπί, Ὑμ]ς. 118. νογο. νἶπᾶ. || Ξ- ἓν, 1. 18. 
Φαχ. (κ) -Ε µόνο. 18. 6Ι. 194. Μι. 98. 40. 68. 91. Ἐν. 9. 19. αἰ. 8. Μι. 
ε. Ῥοσε. Ρ. ΑΓ. ΙίΠ. ΒΩχ. νεῖο. 8.6. (5) γὰρ. ΒΡΙ,. 8υτ. ρ. ἵπ τα. 
«015. (ο]. Ίτεπ. ἨΠῆαν. Απὸν, Λας. Οορι. αΐς.πις. Τ. (1) ψένηται, Μ. 
(Υ)Ξ-191Ι  α). 5: (0) - ΒΕΏ. εαπἰ. 96. 40. 1953 Ἐν. 90. Ῥατμεγ. 1. Με. 
γετο, σο]ῦ. ἐο]σέκ Ἅ(α) ὥσπερ γὰρ. Ε. α. 1Τ. η τρ Ροπαπὲ ΒΟΡΙ,. 
19. 690. 91. 194.6οἳθ. ππανί. (0) πο (9) -- Ὀ. εν. Βεὰ µύρου -- οπΠΏΜ. νάρλον 
δημών. Ὦ. 1. Μί.ο. (9) Ροΐσνίαίεπι τς σείπη. 1. νάρδου πιστικης -- Με. Γ. | 
σπ]πδφιε ορογί, Ὑ αἱξ. δαχ. Τι. οχο. απιστικηε] ορἰ(πιέ, νετς. Ρἱνίέο, εαπί. 
νογο. οὐϱ. νἰπᾶ. | ξ- τὸν. Μί.α. Ὀτίκ. δεί. νἰπά. σειπη, Ἱ. 9. {ο]. αρί- 
ἐξρυσίων] οὐσίαν. Ο0ο4ἆ. αρ. Έτακι,  οπὶ Υι]ς. εοἶῦ. εοτὺ. ΑΠ. [ σολυ- 

| καὶ - ΒΡΏ. Μι. ο. τ. νους. οοτῦ. σελοῦς] πολυτίµου. Λ{. Ἱ. 19. 69. 91. 

(4) ΒΟΚΙ.. 11. 64. Τ9. Ἐν. 29.18.36. 9]8(εαπι 108. 194.) αἱ. 4. Μι. Ε.Τ. χ 
πα]. 6. οί Ῥαιβογ. 1. Μέ. Ε, τν. 10. 8Ύτ. ΙΤ. () 9ραύσασα. Ὦ. Ετ. ρεπό» 
Ῥετο». Απγ.Οορί,Υ αἱ5.σα{. Ὀηλχ.σο]ῦ,.  νεῖςι ο μάφὼ 

΄ 



σας. χιν., ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 221. 
, 9 Χ 9 ” / 

σρίψασα” τὸ ἀλάδαστρον κατέχεεν αὐτου Ὁ' κατα΄ 
.» -” Ὠ / 3 ή κ « 

4 τῆς κεφαλής. ") Ἡσαν δὲ τινες ἀγανακτουντες προς εαυ- 
. ν λ Α΄ Να 4 νο. 3 / 6/ ο ο» 4 
πους, λαὶ λεγοντες. εἰς τί ἤ ἄπωλεια αὐτη "του μὺ- 

/ / -” 

6βου” Ῥγέγονεν:  ᾿Ἡδύνατο γὰρ τοῦτο Ἱ 3 τὸ µόρν". πραὶ- 
” .] “{ .” ” 

θηναι επάνω Γσριακοσίων δηναρέων, καὶ δούήναι τοις πτω» 
ο” κο ιν . ” ε Νο . .’ 3/ 

6 χοῖς. καὶ ἐνεβριμώντο αυτή. Ὁ δὲ {ησοῦς εἰπεν' ὤφετε 
3 -” /’ ΔΝ / 

:αὐτήν' σί αυτή κόπους παρέχετε; καλὸν "έργον εἰργᾶ- 
8 ἐν / 

7σατο Γνέμ Πάντοτε γαρ τους πτωχους έχετε μεθ’ εοὐ- 
” . ο / λν ὠ 2 σα ας . . 

τών, καὶ, οταν «έελητε, δύνασύε ἃ αὐτους εὐ ποιήσαι' 
3 ΔΝ δὲ ι ἆ- / οἱ χ “/ 5 ’ . ΄ 

8 έμυὲ δὲ ου πάντοτε έχετε. ἔσχω" αὐτὴ, εποἰησε’ προξ- 
/ Ν ο” “”/ η Ν 3 / 

λαθε µυρίσαι 7 µου το σῶμα εἰς τον ἐνταφιασμόν. 
ΔΝ νι ώ ο” / Α ” 

ϱ᾽Αμῆν λέγω ὑμήῦ, ὅπου 3οο ἂν'' πηρυχ/ή τὸ εὐαγγέλιο 
Ὦ ” / αν ο κ ΄ Λι ε -- / 6/ 

φουτο εἰς λον τον κὸσριον, καὶ ο ἐποίησεν αὐτη λαλη- 
/ ο” / 

10 θήσεται εἰς μνημόσυνον οὐτῆς.] Καὶ -Ξ-δ' Γἰούδως 36 
ς / Ὡὶ ο) υ- ΦΑνν ΔΝ ω 
σκαριώτης, εἰς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς» 

{ ϱ/ ” Φ.Α 4 ο ν» {14 Ν ΄ “ 

11 να “παραδῷ αὐτον' αυτος. Οἱ δὲ 5 ἀκούσαντες 
'.Ἱ 

2 / κ 2 {λ 3 ” Ἡ ει) / / ὃ αν 

εχορησωαν αι επήγγεέλαγτο ουτῷ αΡΥΥύξιον Ου) 4. 

κ 9) Α... --ᾱ η ον τν 
καὶ ζήσει, πῶς | εὐκαίρως αυτον παρωδῷ. 

ι κ αλβ / 

ἔ εἰς εμε. κ ϱ{γεν. 8 0Κ2 ἐὰν. 

(1) τὸν ΑΟΡΕΕΡ. Εν. 5. αἰ. 9. Μί. σπ.) ΒΕΟΗΚΙΡ,. Ἐν. 9. 96. α]. Ἰ4, 

γ. ΙΤ. σὸν. Ρ1.. (1) Ξ ΡΙ..1.298. Μι. Υ. αἱ]. 19. Εά. οι. Τπεοριν]. 

ἐπὶ. Ὦ. Ἐν. 20. (η) οἱ δὲ μαθηταὶ αὐ- (Υγ) τὸ σῶμά µου. ΒΏ],. 108. 1950. Μι. 
φοῦ διεπονοῦντο, καὶ ἔλεγον. Ὦ. Ανπι. Τ. Ε. 1, Ἡ. (2) -Ι- δὲ. ΒΏ στ, ΚΙ. 40. 
εκς, Ὀπία. οἱ ϱ. |-- καὶ λέγονσε.. Βϊ,. 995.81. 12. Μί. γΎ.α. 23 Χ αἱ. 4.νους. 
Οορί. νῖπά. (ο) -- 1.69.αρ. ΜΙΙ. ΑΙ παβεπέ γὰρ ς. καὶ. (α) ΛΟΙΟΣ3 
64, νετς. σο]ῦ. ἍὮή(ϱ) Ξ Ὀ. 64. οαπί. ΑΠ. Μί. Υ. αἱ. 19. Εὰ. (ϱ) - 
νετο. «οτὸ. νἰπά. (4) ΛΡΟΚΙ. Β8ΡΙ.. 19. 09. «απ. νους. νίπὰ, «ονἩ, 

1.11. 18. το. 106.999, Ἐν. 2. 16.19. (ο) Ξ ΑΡΟΒΡΙ, 1. 60.19. 194. 15τ. 
96, αἱ. 19. οί Βατῦευ, 2. Μί. 6. Εξ, χΧ. 32595, Εν. 2. αἰ. Ἰ. Μί.α. Κ. αἱ. 6. ΟµἱΡ. 

10. ίΝ. Άται, 9γγ.Ρ. Εοἱμ. γμἱς. Π.  Έπς. ΤΠεορΗγΙ. (4)-8ΒΡΙ, Οτίς. 
οχο. οοἳδ. ΑπΙΡΥ, Απίςα σοῦτο πάδπηπί (9) αὐτὲν παραδῷ. ΒΟ1,. 69. Εις. 
Ῥ. 69. 194.919 (ευπι αἱ. 5.) (τ) Ἔσ. (8-0: 98,91. ομΠί, νους. νὶπά. «οἱ. 
βίο Ὦ. εί ἘΟΟΟ. «απ. δηναρίων διακο- «ου. Οτὶς. (5) Ξ- Ὦ. εαπί. νείς. 

σίω.Ὁ. Ἅ{5) -Γ γὰρ.Ο. 19.28.69. Ἅµνἰπά, 0). «οἱ. (1) ἀργύρα. ΑΗ, 

91, 194. Βντ. Ρ.ς. αξί. Απ (οί. 61. 64.12.59. 121. 101.929. 995, Ἐν, 

οὐ. «(89 ΑΒΟΡ (δε σ.) ΕΕΚ! 18.19. αἱ, 26. Με, Ες], ρ. 2. 8ΥΥ. ρ. 
ΜΣ. Ἐν. 2. 90. αἱ. 88, Μι, γ. αἱ. 15. Ἔτδ. (ἳ) αὐτὸν εὐκαίρως. ΑΒ(1,. 191. 

Εά. Ἐπεοραγ].  () αὐτῶ,.ΟΡΙ. 1. 8ἱ8. ιδ. Τί. εχο. οοηέ, Ες, 
19, 09. 194.41.95. (κ) ΑΡΟΡ (οι, 

ϱ 2 
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ιο ” / 

Καὶ τῇ πρωτη ἡμέρω τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 19 
/ 4 υ κιν, 
ἔθνον, λέγουσιω αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ἅ ποῦ δέλεις 

ἀπελόόντες | ἑτοιμάσωμεν; ἵνα φάγης τὸ πάσχα; Καὶ 19 
᾿ / ’ ως ” ες ων λά / ' α.2Α. ο 

ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητών αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς" 

πι ὀπουτήσει ὑμῖν ἄνθρωπος 

σςΑΡ. ΧΙΥ. 

.. 
αυτου" 

ε ὥς 3 λ ΄ Ν 

λώμ εις τήν πολι χουύ 

 ὑμάν ὕδωατος βωστάζων ἀκολουθήσωτε αὐτῷ: Καὶ 14 

ὅπου ἐὰν εἰσέλθη, εἴπωτε τῷ οἰκοδεσπότη:, ποσι ὁ  Χ 

δάσκαλος λέφει ποῦ ἐστι τὸ Κατάλυμα” » ὅπου τὸ 
” λ ” ως ’ Ν /.ἃ ε 

πάσχα μετὰ τὼν μιαθητὠν µου φάγω; Καὶ αυτος ὑμὴ 15 
ὃ ρ, αν, ό /. 5 / τν. 6 ἄν α 
εἶξει Ῥάιάγων". μέγω. εστρωμένον Ἱ---ἔτοιμον"' ἐκεῖ 

Ν΄ ὅδον « . Ν ᾽ . Ν 

᾿Ετοιμώσωτε ἡμῶω, Καὶ ἐξηλθον οἱ μωαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ 16 
ο » λ / Νς /“/ 0 ο’ . κ. κλπ 

ἤλβον εἰς την πὀλη, καὶ εὗρον καθως εἶπεν αὐτοῖς' κοιν 
ς / λ ; ς μις ΝΑ .ό / ”/ 4 

ἠτοίμασαν τὸ πώσχα. Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται 17 
κἳ ” / Λ 9 Ψ. α.. .Λ «5 / 4’ 

μετὼ τῶν δώδεκα. Καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, 18 
ο” ες» ” 2 Ν /  ”ὁ ϱ πα ”- ε ιο) λ ’ 

ἐέπεν ὁ {ησοῦς' ἁμῆν λέγω ὑμῶν, ὁτι εἰς εξ ὑμῶν παραδω- 
2 2) ο . . ν ”.. 

σειµε, Γὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ. Οἱ δὲ ἤρζαντο λυπεῖσθαι, 
π ιοί ᾿ ο η ν 3 φ, 

εἰς παθ εἰς μµήτι εγώ; 
κ / . ιο χ Ν 

πως λεγειω αυτῳ "οί 

η) / 

Ρ ανώγεον, 

(κ) Ξ Ὀ. Αιπι. Τυ]ς. Τί. εχςο. Ὀτὶχ. 

νὶτά. (1) ἑτοιμάσομεν. 1. 40. 609. 106. 

106. ἩὩν. 18. α1. 2ὔ. Μί.α.ς. Γ. Κ. αἱ. 

6. Κὰ. | -- σοι Ὁ. 999. Βατθεγ. 9. 
Μί. κ. 9γτ. γμὶς. «απ. Ὀτίχ. «οἱἶῦ. 

φετιη. 1. νἱπᾶ. Ρις.  (π) -- εἰσελ- 
θόντων ὑμῶν εἰς σὴν πύλω. 19. 98. 69.91. 

194. Ατιη, (4) Ξ 11. 96. 40. 61. 

100. 108. 121. 205. αἱ. 9. Μί. α.]. Χ. 
10. ὀντ. (8γν. ρ. Ἰαῦεί ο. αξί.) Άτπα, 

νους, νἰπά. Ὀρῖχ. «οἱ ῦ. οογῦ. ΤΠεο- 
ΡΗΥ]. εἆ. (ο) -Γ μον. ΒΟΡΙ.. 1. 19. 

28. 09. Εν. 18. 19. αἱ. 4. Με. 6. ΥΓ. 

Ρ. η πι, Αγι, δαχ. Τυΐς. Τι. (εχς, 
εοτῦ. νἰπά. εο)ὺ. ρτας.) ϱ) ΛΟΡ 
ΕαΗΚΙ,. 1. 19.69. 181. ΛΙ, Μι. 
ὙΎ. α, Πεχίςοη 1ης. ΗΟΦΥΟΙ. ἀνώγαιον. 
5. ΛΗΙ. Με. α. 10. Τά. στ. Ρ. 1π πῃ, 

ρταςς. Ανόγοαα, 10. Αι. Μι. ἀ. εἰ. 9. 

Α]ἱ αίίογ. ἀνώγαιον οἶκον. Ὦ. Ρτ. οα-- 

πιασμωπι μις. οίγαίµπι ᾖραγαίιητε 

Φταπᾶε, (οπηἱδδο τῷ" ἀνάγαιν.). ο8Η{, 

οογΏ. νὶπά. ἴοσμηι πιεζίαπιπι ἐπ διρέ- 

γἱογίδιδ, ετε. (4) Ξ9Ι.αρ. ΜΙ. 
191. 999 οο]ῦ. (8'Ξ-Α. 89. 109, 
106, 149. 9963 αἱ. Τ. Με, ἆ. Ἱ. Ι.Π. ο. 

Ατπι. (8Υτ. ρ. παρθεί ς. 9»{.) γιὶσ, 
γετς, σαΐ. Μπα, ρτας. Ὑἱ]ει, Επίηστα. 
ΤΠΕΟΡΗΥΙ. || --- σεσαρωμένον, κεκοσµη- 
µένον. Οτῖ5. Ὀἱς γε] ίετ. (8) ἐποίπσαν, 
ΡῬ. (5ἱ, β.) εαηπί. νετο. νὶπά. ου]. 
εοτΡ. (:) τῶν αμ, Β. Ἅ(α) ες 

καθεὶρ. 49. ΛΙ. Μί. α. εν καθεῖς. Εά. 
ες κατὰ εἷ. Ὦ1.. εἷς παρεὶ. Μί. η. ες 

καθ ἵνα, Οτὶς. εἷε ἕκασσος. Ο. (κ) - 

ΒΟΙΡ. ΙΤ. 106. 181. 918. (ευη αἲ. 
δ.) Ἐν. 86. αἰ.τ. εἰ Βατθοτ. 1. 8ΥΓ. 
υἱγ. (8ΥΓ.Ρ. Παβοι ἵη πει) Α0Γ. Ῥουςς. 
Οορί. ΑλΗι. γυ]ς. σογπη. 5. ρο{. πιανὶ. 
Ῥτας. | Παῦοεί Ο5ἱρ. | αιί αἰι Λοε 
πρι εαρογιπέ ἀἴεετε, εο]υ. 
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”/’ ι ἁ πα ο ο ο, 

90 ἄλλος" µήτι έχω: ὉΟ δὲ ὅ--ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐ- 
νὰ πα” εν ” / 9 0 / ν 3 -. Ζ . 

ποιςσ"εις εχ των δώδεκα. 0 ἐμιβωπτόμιενος 4ετ εου είς 

Ν ω 4 . 

9] το σρυθλίον 8 ο μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Ρ «ς / ”/ 

υπαφε κα- 
Δ υ- ο : 

θὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. οὐ) δὲ τῷ ἀνθρώπῳ εκείνων 
δε οὗ 5ὸ οἱὸ ο νβρώ // δδοσας μι ο 

' ου ο υίος του αν θωπου πορο ιθοται χαλον ηναυ- 

ο» ν] ι] / ϱ / . Γον] 

92 τῶν εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος εκεῖος. 
4 / : 

Και εσθιόντων 
τών {εω Ν ο σ ο ο. 3 ; ή 

αὐτῶν, λαξων ἀρ /Ἴσους Φρτο, Ξευλογήῆσας εχλασεν 
εν ει) ” ΔΝ ιο / 1 ζο "ψιαἃ Ν 

καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἰπε' λάδετε, Ἔ φουτὀ εστι το 

9 σώμᾶ µου. Καὶ λαξὼν ὃ---το" ποτήριον, εὐχαριστή- 
΄/ 2 ) ρω κ 4 ϱ η) .” η. 

24σας ἔδωκεν αυτοις χα επιον εὅ αυτου πουνΤές. Καὶ 
Φ.. 9 Μος ” κ - ἐν α΄ ]ς 

ειπεν αυτοίς" τουτὸ εστι το αἱμὰ µου "το της "Ξ-και- 

οδγῆς διαθήκης, το Ἱπερὶ πολλών ἐκγυνόμεενον. ᾿Αμὴν 
πιο / πο να ο ων λο μα. νο, 
λεγωυμω, οσι ουχεσι ου ή Όσπίιω εὃοτστου Ο24ΕΥ- 

’ /“ ” δι / ϱ/ ” ϱ / Γι Α ./ 

νήμωτος τής α(ϱπελου, έως της Ίμερας εκεινής» οταν 
ον χα νο / 2 / .” ” 

αὐτὸ πῳω Ἴκαμον ἐν τῇ βασιλεία τοῦ 9εοῦ. 
” . Ν / ιο .,” 

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξήλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἑλαιών. Καὶ 
; ι] . ο -” [ὸ, / ’ 9 

λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὁτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε Τζ-ἓν 

: τ φώγετε. | 

(7)ΞΒΟΡΙ.. 8γν. Ῥογες. Οορί. Υυἱς, 
Τι. (2) -- τὴν χεῖρα, Α. Αγγ. Ῥογες, 

Οορί. Υιἱρ. εᾱ. Πέ. (οχο. οπη{. νἰπᾶ. 
Ρί8. Ἰνατ] Ν ΕΠΙΠΙΟΥ. {ο]. αἱ.) Βεάα, 
(4) -- αὐτός µε παραδώσει. (11. 68. αρ. 

Κιςί.) 990. «ου, (0) παραδίδοται. 

Ὦ. (8ί. β.) εαηί. νους, νίπὰ. οοἱ). 
(ο) -- Ὦ. οαπί, νετο. ο (4) Ξ 0. 
ομηί. γεγο. ν]πά. οογῦ., Ῥορί ἄρτον Ρ0- 
πιπί 106.110. (ο) -Γ καὶ 69. 91. 
191. 151. αἱ. 19. Μέ, ρ. αἰ. 8. Εά. 9τ, 
γρ. ΡΗΐχ. «οἱΏ, νἰπά, Ρτας. Επί αντι. 
(θ - ΑΡΒΟΡ (8ι.Λ.) ΚΙ. 1, 988. 
49. 61. 114. 115.990 Εν. 9.18. 19. 
36, Με. Ε, 10. 8Υτ. υέγ. Ατγι Ῥεγας, 
Όορί. Αι. Ανπι. Υα]ς. Τί, εχς. 60ΥΏ. 

(6) -- ΒΟΡΙ. 18. 181. 918 (ου αἱ. 
10.) Ἐν. 18. αἲ, 6. Μί,ο. π.τ. (1) 06- 
πεζἰαξ, γἷπᾶ, «οἨ). οοἵῦ, | -ἰ- εὐλό- 

κου προσθῶ πιεῖν. Ρο γενήµατος. 

γησε καὶ, 8ΥΤΓ. (9 ΞΟΡΣΧΒΡΙ, 115. 

αἱ. 3, Με. Υ.11. (κ) Ξ ΒΟΡΙ, 
Οορί, οαπί. | -- σὸ σπε καινῆς διαθήκης» 

εοτς, (1) ὑπὶο. ΒΟΡΙ,. 18. 09. 194, 
Εν.Ι18, (απ) -}- δὲ, 11.36. 91: 191, 
101. 918 (οιπι αἱ, 6.) 999 996, 
αἱ.20, Μι. Υ, α. 6, α], 4, ΤΠΘοΡΗΥΙ, 

(Π)Ξ ΡΙ.. οσπέ, νετο. ὈΕίχ, σαΐ, 01). 
ΕΙΩΠΙΘΗ, (ο) Ὦ. οαπέ. νοτς, Ὀτίς, 
(ϱ) γεήµατος. ΛΟΕΒΙ,, ΑΠ πιο, Με, 
Υ. αἱ. 19, ᾖ{(α)ΞΜί. Χ. καινῶς, 9ΥΓ. 

(ϐΞΡΒΟΡαΗΙ,». 96. τὸ, 191. 1493 

16133 9963 Εν. θ.α1. 11. εί ΒΏατῤογ, 
5. Μι. Ὑ, απ. ᾱ, 1 (ἐν σῇ νυκτὶ σαύτῃ., 

133) 14. 11. (5, Ἱαβσέ ἵη ππατς,) ομΠῖ, 
οοτΏ. |. Ξ- ἐν ἐμοὶ. 45. 59. 64. ὅΊ. 65. 

ΆΗπς. ἵυἱσ, πας, σαί, σευπι. 1. Ργαδ. 
6ΠΙΠΕΓ. Ῥεάα. | Ξ- ἓν τῇ νυκτὶ ταύτη, 
98, 151, νετε, Ὀτὶα. νὶπᾷ, | 
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Φον Να Φαν... λα ο αμ 
ε[νοι εν τή νυμστέ σουτ) 

ἩΥΔΑΓΤΕΛΙΟΝ. 

ὅτι γέ γραπτωα!" πατάξω σὸν 

.6ΑΡ. Χιν. 

ποιμένα, καὶ 5 διωσκορπισθήσεται τὰ πρόξατα". Αλ- 28 

λὼ μετὰ σὸ ἐγερθήναί µε, προάξω ὑμιᾶς εἰς τὴν γαλι- 
΄ 

λαίαν. Ὁ δὲ πέτρος ἔφη αὐτῷ' 
ΔΝ /“”/” 

ο ος εἰ 

δωλισθήσονται, ἀλλ οὐκ ἐγώ. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἰησοῦς' 90 » -ά κ Π 

/ / / 

μὴν λέγω σοµ. ὃτι ΣΕ σὺ” } σήµερον΄ 
ας 3 ωά Ν 6 

ΕΦ ση νυπτιστου- 

ο Μά να ῇ δὶς λα. ή ας Ν 8... το . τ 

ση» πευ "Π οις ολεκτορο Φωνήησαυ τρις απαρνηση ει 
Ν 3 ο. 1 ος 

ὍὉ δὲ ὃ 5 80 ἐκ περισσοῦ. έλεγε ἃ 
/ Γη ε) / ΄ . /, 

δέη συναποθανεῖν σοι, οὗ μή σε δαπαρνήσομιαι 
: Ν νά / 2/ . // 

ζως δὲ καὶ πάντες λέγον. 

ἆ μάλλον". ἐάν με 91 
ει , 

ώσου- 

Κα) ” » / ΦΥ. Αν "| | 
σέ ἑθχοντωῶ ες χῶβι10ν ου το ο)ο» οὌ2γε σημοα- 996 

ιν // Ν / ρω ο” 4 .. 4 α” σα 

νή καὲ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐὑτου' καθίσωσε ὧδε ἕως 

Ἡ | προσφύξωρια,. 
Ν / Ν / 

Και παραλαμβάνει τον πετρον χαὶ 98 

η ἰάκωδον μὴ ἰωάννην μεθ ἑωυτοῦ: καὶ ἤρζωτο ἐκθαμ.- 

Εεἴσθαι καὶ ὠδημιονεῖνι 
, / ”’ 2 ., ΄, : 

Και λεγει αυτοις' περίλυ- 94 

που ἐμπερισσῶς. Κον γεύσγμάνεῖ. κ σὺν, 
(6) διασκοραισθήσονται. ΑΏΕΤ,. ΛΠΙ. 
Μι. {. 

40. 16. 91. 114. 918. αἱ. 6. Μί.α. 10. 

νεις. οϱ]). Ι/--ἰ- αὐτοῦ. 85. 
καὶ, ΒΟΙ.. 1. 19.69. 191. Μι. ο. 8νν. 
Απτπι. καὶ ἑὼν. Ὦ. εἰ. νῖτᾶ. ᾖ{(α)-ἰ- ΑΔ 
ῬΕαΗΚ.Ι ΜΒ. 1. 11. 15. 56. 69. τ2. 

106. 194. 191. 10τ. 218 (ο ο]. 9.) 
999, 935. Ἐν. 18” 19. αἱ. 50. Μι. γ. 
οἱ. 14. Τὰ. ΘΥΓ. πίγ. Α ιτ, ῬουεἛ. Οορί. 

{ΒίΝ. Ανπι. 8ίαν. 

οοἱῦ. ΤΠοεορΗγ]. Επέμγια. () Ξ 
Ὦ5. Άτιι. οιπί. νετο. Ὀτῖχ. νὶπἀ. 

οοἵΕῦ. (8) -- 8. σαύσῃ σῃ νυκσὶ, 

Β0ΡΙ.. 1. 69. 115. Αιπις επί. νους. 
Ρεϊκ. νἰπά. {(α) Ξ-Ώ. ἰίεπι Μί.ς. 
Άγπι, (εᾱ. οομδίαπέ. ωθεί Ίπ πη,) 
οσηί, νετο, νῖπά. «οἱϱ. οογῦ. ρτας. 

(οἱ Ἅᾖ{()) -- αέσρο. ΑΟΑΜΒ.Ι. 19. 
28. 69. 106. 106. 194. αρ. Βίτοῃ. Ἐν. 

18. 96. αἱ. 15. Μι. {.ο. α. Χ. 8Υτ. Ρ. 
Άτν, ΑλίΝ, ΆΑγπι, (ο) ἑκπερισσῶφ. 

γυ]ςδ. Βδαχ. ρτας. 

(6) -Ε σπε ποίµνηρ. ΕΕΚ Μ. 

(α) εἰ 

Β0Ρ. 01. 81.8. περισσῶς. 1.. (8ἱ. β.)18. 

6ϱ. 1.1. (ἆ Ξ 80Ρ1.. 8Υτ, Οορί. 

γαρ. Η. Απίε ἔκ περισσιῦ ροπιπί 1. 

19. 69. 124. Βεαπεπέῖρας ἹπηραπίτΤ9. 
151. Ἐν. 96. ΑΠΙ. Ἐά. (6) ἁπαρνή- 
σωµαι. ΓΡ. 12. 106. αἱ. 91. η -ᾱ 
Μι. Υ. αἱ. 6. Εάἀ. (0 
(6) ΑΟΕΙΜΒ. ΑΠ. Μι. Υ.. . . 
Οορίέ. ΆΑγπι Ὑμϊς. ΑΠ αΠέοτ, (1) -- 
ἄν. 106. αἲ. 2. Με, κ. | -ἵ- ἀπελέὼν, 
τπτ. 191. 905. αἱ. 3. Μέ. τ. Ἐὰ. 1511. 
| -Ι- ἂν ἀπελθὼν. Μ. 18. 98. 69. 91. 
915 (ουίη αἱ. 4.) αἱ. 6. (1) σροσεύ- 
ἕομαι. Ὦ. 191. Ἐν. 6. 18. αἱ. 96. Με. 
α. 4.6. Ε. αἱ. δ. Εά. (Ξ0ΡΕΕ 
ἀΗ5. 106. 108. 191. 151. 918 (οι 
9]. 8.) 25. Ἑν. 6. 18. 96. αἰ. 9. ρ]- 
γο8νο. Μί. Ύ. αἰ. 14. Ἐά. ΤΠεορ]ψΙ. 
(1) ἀκηδεμονεῖν. Ὦ Ἐ ἑαάσγε 8. τωάλαγὲν 

γυ]ς. εαπ{. ΑΗ. αοεαἰαγὶ εἰ «θβεεγεν 
νεγο. (πι) λέγειν. 4Η. 96. 935. α]. 
16. Μι. ᾱ. Ε. αἰ. δ. Ἐά, ΤποορΙμΙ, 

πάντες σκαν- 99 



6ΑΡ. ΚΙΝ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. Φο1 

ὰ.  Ν 9 / ον / π ’ ο) λ 

πὸς εστω ἡ Ψυχή µου ἕως «ανάτου' µείνατε ὧδε καὶ 
” η ΣΑ ϱ θὼ // Ν 2/ Ρ ..ν 

35 γρηγορείτε". Και  οὁ προελίων ᾖμ4Αρον, ἐπεσεν ἵ επι 
» ρ / / 5 9 / 

τῆς γῆς καὶ προσηύχετο, ἴνου εἰ δυνατὀν εστι, παρελύῃ 
. ) ως ϱ νΝ ο . ” ε λ , 

96 ὠπ᾽ αὐτοῦ ἡ ὥρα" Καὶ ἐλεγεν' ἀξρᾶ ὁ πατήρ, πάντα 
/ ο ἳ ] ) ” . /“ 

δυνατά σοι’ παρένεγκε τὸ ποτήριον πωπ ἐμοῦ τουτο' 
, {3 Δ / 3 1/ ΄ 

37 ἀλλ οὗ τί ἐγὼ 5έλω, ἀλλὰ Στί. σὺ. 
.π .. Φ . Ν / Ν / μη ’ 

οιὶ εὐρίσκει αὐτοὺς χαθεύδοντας' καὶ λέγει τῷ πετρῳ' 

/ 

Καὶ έρχεται, 

/ ) ᾿ 5 2/ /{/ / ή, ” 

σίρων, καθεύδεις: οὐκ "ίσχνσας ῥμίαν ὠραν γρηγορή- 
ρω Εν ϱ] 

98σαι; Τρηγορίτε παὶ προσεύχεσθεν ἴνω μὴ εἰσέλθητε εἰς 

σειρασμιόν' σὸ μὲν πνεύμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 

9ο Καὶ πάλι ἀπελθὼν προσηύζατο, ! σὸν αὐτὸν λόγον. εἷ- 

4ρπὠ. Καὶ αῥποστρέψας” εὗρεν αὐτοὺς Χξ-πάλμ΄” κα- 

θεύδοντας" ἦσαν γὼρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ο» [βεδαρή- Ίσαν γαρ .. 6 
να Ν |] 2/ / 7 ών ᾳ . “ Δ 

41 µένοι καὶ οὐν ἤδεισων, τί 3 αὐτῷ ἀποκριθώσι. Καὶ 
2/ Ν / λ ; κ... ολ 8 Σο 
6εοχετοι σο σθίσ0Ρ) πα λέγει ουστοις χαθεύ ετε Ἱ τ- στο 

Ν Ν 

λοιπον χαὶ Ὁ 
᾿ ) / 
ὠναπωαωύεσθε"'' 9 ὠπέχειν ᾖλύεν ἡ ὡρα᾽ ἶδου 

9 ΟΙ σφροσελςὼν. ὅ οὐ καταθαρυνέµενοι. 

(α) --- μετ ἐμοῦ. Ε. 1. 98, 61. Μι. ο. 
Γά. σαί. σεντ, 2, (ο) ΑΟΡΓαΗ 

18. 1. 18,28, 86. 69. 19. 194. 191, 
918 (ουσ αἱ. Ἰ,) 99356. Ἑν. 6, 18. 96. 
|. 96. Μι. Υ. Ἠ, ο. ᾳ. τ. χ. 11. Ἐά. 
Βυτ, πίτ, οοτῦ, (Ρ) - ἐπὶ πρόσωπον, 
Ὦ (δι. β.) α. 1. 18. 69. Ἐν. 18. 19. 
α]. δ. Μι. Ε. τ. ἴέεπι 98, Αὐπι. Πέ, 

νοτς, νἱπᾷ, σα, οοἱρ. βοιπ. 9, 
(ᾳ) τοῦτο ὧπ᾽ ἐμοῦ. ΑΡΒΟΑ(Ι., 69. τ6. 

1068. 194. 12τ. 191. 918. Μι, ε. 7. 

Άγ. ΟΓὶς5, Ὀϊδ. ΑΙ αἰῖο οτάῖπο. 

(5) ὧε. 12. 60. 69. Μι. 6. Ατπῖ, οαηΐ, 
εο]ῦ. οοσΏ. ὃ. Ὦ, 55, 10. ὅ, σι. α. 1. αἲ, 

8, Μι. κ. εἴ σι. Ο. 40 (91, οἱ αἱ, Ἰ. 

αρ. ΜΙΙ.) 108. 191. 151. Ἐν. 18. Μι. 
{, (8) ἰσχύσατε. Ὁ. (8ἱ. β.) 1, 69. 

194. Ἐν. 19, αἱ. Ἰ. Μι, Εἔ, Ῥεή, Ρ. 
οαηί. οοἵΥὈ. (0) Ξ Ὀ, ομηί, γοτο, 
οοἱϱ.εοτῦ. (α) ἐλῤὼν, Ὁ. οπΏί. Υετο, 

εοτῦ. «0)ῦ. πάλι ἐλθὼν. Ἱ.. Οορί. Ῥοσς, 
Ἠ. ΑΓ. ρ. ἐλθὼν καὶ πάλιν ὑποστείψαρ. 

Β. ὑποστρέψας πάλιν. Αππι. Υ 15. υΕῖΣΧ. 
Ῥγαξδ. ὑποστρίψας πάλιν ἐλθὼν. 35, 
(α) Ξ ΒΡΙ,, 90. Εν, ϐ. Βγγ. Ῥεγες. 

Αγ. Ρ, Οορὲ. ΑΓπι. οβΏέ, Ύετς, «ΟΥΡ. 
Ὀπιχ. οοἱδ. (γ) ΑΕΙ. 1. 11. 19. 
69.12. 106. 108. 194. 121, 149 ἵππι, 
99633 Εν. 6. 18. 19. 86. αἱ. 95. Μι. 
{.Κ. Ῥ. Χ. Ζ. καταθεθαρμνόµενοι. Ἑ. κα- 

πωθαρούμενοι. Ὦ. Με. ο. 10. βαρυνόμενοι. 

Μ. 66, (2) ἀποκριθώσιν αὐτφ. ΑΒ 

ΡΙ.. αἱ. 4. ρ]άτεδυε. Μι. α. Ε. (8)Ξ 
ΑΟΡΕΙ.Ν. 11, 18. 96. 40. 131. Εντ. 
18.41. οὐ, Μι. κα, Ες, α].δ. Εὰ. 

ΤΠεοΡρΗΥΙ. (0) ἀναπαύεσθε: 8]ο 0. 

ΛΗΙ. (9)Ξ-50. ἐπέχει. 106. | -|- τὸ 

σέλορ. Ὁ. 18, 69. 194. αἱ. 4. Ἀντ. υἱς, 
Αιπι. Ἀ]αν. (οπδμπιπιαέις δὲ [πῖς, 5. 

αεςί εοπδιπιπιαξἰρ, Τ. αεεςί [ἰπές, Ὀσὶχ. 
δι (οῦέ [ἰπῖς εἰ (ρτο ἆλθεν οδί καὶ ἵη Τ).) 
Άργα, οαηΏί. αάθδέ επἰίηπι οὐ δια {ίυ οξ 

λογα σο]Ώ. 



φ99 ΟΠΙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οβΡδ, ΧΙΥ. 

παραδίδοτοιι ὁ υἱὸς τοῦ ὠνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τὼν 

Ἐγείρεσθε, οἴγωμεν' ἰδοὺ, ὁ παραδιδούς 45 

κ οι στὰ 

ἁμαρτωλών. 
”/ 

κε Ίγγικε.] 

κ πμ ' ας ο Το ο σεις 

/ ”/ / 9 ” υν ) ς 

Καὶ ἆεὐθεως, ἐτι αὐτοῦ [λαλοῦντος, παραγίνεται 49 
ᾳ, ν / ο 5 » 

ἰούδας 5, εἰς ἵ-- ὢν' τῶν δώδεκα, καὶ µετ αὐτοῦ οχλος 
6 Χ, {/ Ν ” ν / Ἡ Ν αι. ι 
πολυς μετὰ μµαχαιρὼν καὶ ξύλων, παρα τῶν ἀρχμ- 
/ - / -” . / 

βέων καὶ τῶν γραρμμµωτεων ποὶὴ τῶν πρεσθυτέρων. Δε- 44 
ὃ / δὲ ο ὃ λ λ ολ, «λκακά /’ δν ψ 
ὦλει ὂε ο παρα ιδους αὐτὸν συσσημον αυτοίς λέγων". - 

εἰ υἳ / 9 Μύ 2 / δι. λιλς.4 

ον ον Φιλησῶ, αυτος εστι’ χρατήσατε αυτον καὶ "σπα- 
. ” / . ΔΝ / 

φάφετε Ἱὠσφαλῶς. Καὶ 3. ελθων,΄ Ἡ εὐθεως' προσελ- 46 
Ν ὃν / ε ε / : ίων αὐτῶν λέγει" Ρ-- ραβΕ) ῥαδέί καὶ κατεφίλησεν . 

ου Ν . 
αὐσόν, Οἱ δὲ ἐπεδαλον Ἱ---ἐπ᾽ αὐτὸν σὰς χεῖρας " αὐ- 46 

4 /“/ ων) / ι] / ιωά ὖδ' 5 “/. { ο 

των» καί επρωτήσαν αυτο). Έλις δε πι των παρε- 47. 
νο λ / Ν Γη 

στηκότων,, σπασάµενος σην μάχαιραν, ἔπαισε τον δοῦλον 
”. / κ οκ καν .  » ψ ς π 1 

του αρχιερέως» καὶ αφεῖλεν αὐτου τὸ Ὁὠτίο. Και 18 

(4) Ὀ. 1. 19. 69. 5Υτ. Ῥετςς. ΑΓΓ, 
Απ, Τυ]ςσ. εαπί. νοετο. ο0ἱΙΡ. «οἵΡ. 
ῥταφ. εὐθὺ.. ΒΟ1,. Ἅᾖ{(6) - ὁ ἰσκαριώ- 

σὴς 6. ἰσκαριώση» 8. σκοριώτη. ΛΡΚΜ. 

10. 11. 106. 194. 1953 918 (οὔτπ αἱ. 
Φον ο πο απο κ ια 
πιασς. 10. 8σγι αίγ. Ῥουςς. Αντ. 49ί1. 

Άππ, γιῖς. τι. Οτὶς, Τ]εορίιγσ]. 

(8ϐΞΑΟΡΚΙ.Ρ, 19. 64. 9. 108. 194. 
191. 918 (εὔπι αἱ, Ἰ.) 29393 Ἐν. 19. 
96. αἰ. 19. Μι. ἔ. ο. τ. 10. 14. 8υ9. 
Ῥετ»». ΛΙΝ. Οορί. Αππι. αο(, Βἱαν. 4. 

5. 6. γρ. Π. Οτἱ5. Υἱεί. ΤΠοορΗγ], 
(6)Ξ 81, 19. 69. Βγτ. πἱγ. Οορέ. 
Άγπι. νετο. οοἳΡ. ΡΓδ. ΘΙΠΙΠΙΕΙ. 

(1) -Ἱ- ἀπεσταλμένοι, 1. Ἐν. 96. αἱ, 4. 

Μι, Ε.κ. «ος. σαΐ. πατί. «0)Ώ, δεΓΠ.. 

2. Ἡ αἱς. ἵη εἆ, εἰκίῖη, (0) σημεῖον. 
Ὦ. 61. 236. Ὑἱείατα σύσσημον σουτέστι 

σηµεῖο. (1 ἀπάγετε ΒΡΤ,. 40. 69. 

918 (ουπι αἱ. 2.) ἀγάγετε. Ἐ. αἱ. Ἰ. 
(!)Ξρταρ. (οἱ. (πι)ΞΡ. 1.91. 106. 
101.81. δ. ΥΓ. «Πέ. γετς, οοἱῦ, ο0Γ0. 

. 

προσελέὼν (ΟΠ1ἱ580 ΠΙΟΧ προσελθὼν) ΜΗ. 
Χ. {(π)ΞΞΏΌ. εαπέ. γετς. οοἵῦ. «0ΓΡ. 
εὖθὺε. Β6Ο1.. (ο) -- αὐτῷ. ΏΕΕα 
Π5. 1. 28. 194. 191. 151.935. Ἐν. 6. 
30. αἱ. 21. Μι. Ύ. ες, Ἱ. αἱ. 4. Εὰ. 
ΒΥΓ. Αγπιι οαπί, νετο. «οτΏ. οοἳῦ. 
()ΞΒΡΙ.Μ. 98. 191. Άτγν, τοπ. εε 

Ἐτρ. Ῥετς, . Οορί. 41. Ὑι]ρ. πις. 
Ραχ. εαπί. «0ΥΡ. Εγἱχ. Ρειπι. 1. 9. 

πιαΤί. ΡΓ8Ρ. 6ΠΊΠΙΕ6Γ, χαΐρε.ΟΝΧ 1.13. 

69. 194. Ἐν. Ἰ. 10. 19. 1Τ. 18. 19. 96. 
α]. 9. Εά. Ἀντ. ρ. ἵπ πι. γμ]σ. νοτο. 

εο]ὺ. χιαῖρε ῥαβθ). ΜΕ. Ε. κ. εἰ Βατβεγ. 
8. (α)ΞΟ0ΡΙ,. 1.11, 19. 69. 118 
ΑΗ. οαπί, «οΤΡ. Πάθπι ἔοτο ΡΓΟ αὖ- 
σῶν ΤΠΠΟΧ Ἰθβεπί αὐτῷ, Τη α]ῑῖς Ιοσυα 

πιωίαί.  {() Ξ ΒΡ. 98. 40, 61.935. 
Ἐν. 96. 8γτ, πέγ. Ῥετε, νν. ΑΕΠ, οἱ Π. 

γυ]ς. Ὀγῖχ. γετο. οοἱϱ. εοτΏ. Ῥταρ. 
ΤΠοορΏγ]. (8)ΞξΛΙΜ. 40. 91. α]. 
8. ΜΙ. α. ἆ. Ἐ4. Ὀτῖχ. εοτὺ, οἱ. [ εξ 
δέσις] καίση. Ὦ. (ἱ)ΞῦΏΌ. εαηέ. νετςι 

(α) ὠτάριω. ΒΡΕ. 1. ΥΓ. ῃ. 1η πα, 



990 
.-. Ν. ε ον ο’ ᾽ ρω ὁ εδ δή λ ιο) 

ἀποκριθεὶς ὁ {σους ειπεν ἀὐτοῖς' "ὡς ἐπὶ ληστην 7 εξ- 

σΔΡ. ΧΙΝ. ΚΑΤΑ ΜΔΡΚΟΝ. 

49 ἠλύετε "μετὰ ια χαιρω) καὶ ζύλων συλλαθεῖν με. Κωθ᾽ 

ἡμέραν ἡ μην προς ὑμιῶς ἐν τῷ ἱερῷ διδόσκων, καὶ οὐκ 

60 ἐκρατήσατέ με ἀλλ ἵνα πληήρωθωσιν αἱ γθαφαι”. Καὶ 

δΙ ἀφέντες αὐτὸν “πάντες ἔφυγον. Κα) εἷς τις νεανίσκος. 

«ᾳ0 ἠκολούθει ἁ αὐτῶν. περιθεξλημένος σµδόνω «ἐπὶ 

( “Ὁ δὲ 
α λ δό λ 1/ ο Χ ο αλ, 

καταλιπων την σιθονο γυµνος εφυγεν ὃ--ὤπ ανὐσων. | 

”. // Ν ο 3 κ 9 ο / 
52 γυμνον᾽ αἱ πρωτονσιν ο σον Ἔτ--οί νεανγισΛ0ἱ. 

ω Ἡ «ὦ / Ἆ ι) .. Χ λ ε] δκ. Ἡν α. 

6. Καὶ ἀπήγαγον τον ἔπσουν προς τον ἀρχιερεα. Καὶ 
. 2 ο” ο”. // 

συνέρχονται ἁαυτῷ πάντες οἱ Ὁ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ- 
ας / κ ιο8 ω πνν κ... ἁ / 
δ4 θύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. Καὶ ὁ πετρος ᾿ἀπο µακρό- 

ΛΣ 4 / 3 ” ο ι ΑΗ. Ἂ λ 2 λ ” 3 

θεν  ἠπολρύθησεν αὐτῷ εως '"ἔσω εἰς τῆν αὐλῆν τοῦ ἄρ- 

. χιερέως' μοὶ ἦν συγκαθήµενος μετὼ τῶν ὑπηρετών καὶ 
/ Ν Ν να κά. -ά 9 

ὅδ «λερμωμόμενος "προς τοφῶς. Οἱ δε ἀρχιερεῖς καὶ ὃλον 
λ / ι] α λ ” 5 οκ α / 1/ 

σο συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ἴῆσου Ὁ µαρτυρίαν, εἰς 
Α ” / 3 / 

δθτο »ανατῶσαι αὐτὸν. καὶ οὐχ; εὑρισκον. Πολλοὶ γὰρ 

ἐψευδομιαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι 
ο’ / 

δ7ρυκ ἤσαν. Καΐ Ῥσμες' ἀναστάνσες, ἐψευδομιαρτύρουν 

ο ὅ 
0Ν2 ἠκολούθησεν. 

(κ)-Ξ ΌὈ. οαπί. (γ) ἐξήλθατε. ΑΡΒΟΡΒ 
Ρ!.. 69. 194. 191. Ἐν. 6. (2) -- τῶν 

προφητών». 19. 69. 106. 194. αἱ. 4. Μι. 

ᾳ. Άτα, 8ΥΓ.Ρ.ο. αδί. {(α) Ξ ὅρ. 

νεανίσκοι] σὸν νεανίσκον. Φ]αν. (5) 

ΒΟ1,. Ῥγγ. Ατγ. Ῥοτε. ρ. ίΙ1, Οορί. 
οο]ϱ. (11) -- καἰάφαν. ΑΚΜ. 11. 

09. 195. 91. 106. 194. 929. αἱ.9. Μι, 

Ἐν. τ.9. 10. 192. 18. Μι. Ε, 8υτ. Ῥο5ί 

ἔφυγον ροπαπι Β608. 61. Μι. 1Τ. 
(0) καὶ νεανίσκος τι. Β0Ο1,. Ἰίεπι Ὦ. 

6ορί. πας. Τ{. καὶ εν νεωνίσκος. 19. 
(ο) ΑΒΏΕςΗΚΜΡΕ. 11. 36. 40. 69. 
τὸ.106. 108. 194. 121. 151. 999. 995. 

Ἐν. 6. 18. 19. 96. αἱ. 63. Μι. Υ. α]. 

15. Ἐά. ΤΠΕοΡΗΨΙ. συνηκολούθει, Β01.. 
(4) αὐτοὺς. Ὦ. 49. εαπί.οοτὸο. (6)Ξ 
1. 118. οοἳῦ. γυμνὸς. 19. 69. 8γγ. δἶοιιέ 

εταί πια», Ὀτίκ. πια, «οαπῖ. 

(9 ΞΒΡΟΣΡ (8ι, ϱβ.) Π. στ. Αν, 
Ῥοις. ΟοΡρί. Ὑυιϊς. Τι. Τπεοριγ!, 
ΑΙ ΡοπυΒί απίε κρατούσε, || αὐτὸ οἱ 

ε.γ. 10. 7. Ἱπ πιαΙς. ντ. αγ, ΑΙΤ. 
Ῥεις. Ρ. Ατπι. Οτὶσ. -ἵ- ἄνναν, Ύϊοίογ: 
(49) ΞΡΙ.. 64. 69. 1943 Ῥογε. πν. εί, 
γι]ς. εαΠέ. νεις. 010. «Ο0ΓΡΌ. ΡΟΓΙΏ. 
9. ρτας. πατί. Οτὶς. πρὸς αὐτὸν. Ο. 
ΥΓ. αὐτοῦ. 1. Ῥεήα. ρ. (10). ὁερεῖς. 

Μι.α. Ατπι Υπἱς, Ρναςρ. ροπ[ίοεδ. 

νετο, «(1)Ξ5- Αγπι, νθγο. (πι)ΞΞ0ΠΏ. 
1. 8ΥΤ. Ρετε, Ρ. εαηέ, γοτς. σαί, εοτΏ: 

δεεπ. 1. {(π)Ξ1. 59. ΑΙῑας, Μι.χ. 
Ρο5ί ὑπηρετῶν ροπ]ί Ύυ]ς. εὰ. | -- τὸ, 

Γὰ. εἰθενῖν. (0) ψευδομαρτυρίαν. Α. 

96, αἱ. 9. Μί.α. Οορί. (ϱ) ἄλλα. Β. 
19.69. 194, ε8Πΐ, νεῦοι «οΓ0. οοἵῦ, - 
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α : 9 ο / 
Ίχατ αυτου, λεγοντες' 

ἘΥΔΓΓΕΛΙΟΝ ΑΡ. ΧΙΝν 
/ ” ιν) / 2 γα 

Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ 58 
/ ᾿ 3 ϱ/ . Δ Ψ. Ν κ Ε ” Ν 

λεγοντος" οτι εγω καταλυσω τον ναον ' τουτον τον χει- 
’ ” Ν λ - ς -” ”/. ) 3 /. 

βοποίήτοὺν κο διὰ τριων Ίμιερων ὀἆλλον αχειβοπο/ητον 
ο 5 / “/ Ν 2 δὲ ΗΝ εν ών - ΄ ) 59 

| οἰποδομωήσω. Και οὐδε ουτως ἵέση ἦν ή μαρτυρία αυ- 9Ἠ 
ήν κ Ν |] . κα Ά ἃ ε. μα. / ι) / 60 

των. ναί ὀναστος ο οβχιερευς εἰς «εσ0ν» επΊρωτησε 
ν 9 ο / , . ᾽ / δε χ “”΄“” α” / 

σον σου», λεγων᾽ ουλ, Οποχριη ουθε»» Ἔτέ οὐτοί σου 
ο, η 

Ζωταμιαρτυροῦσω; 7 Ὁ δε Ζέσιώπω, καὶ οὐδὸν ὠπε- 6ἱ 
’ . 8 Μ, « ι] ΔΝ . / 4 / 

Χθρωτο. "παλμ ο αργµερευς ών αὐτον, κο λεγεί 
λα κα ὼν,- δις Ν ςλ) οόλ 

αυτῳ" συ εἰ ο χβιστος, ὁ υἱος τοῦ ᾿εὐλογητοῦρ' “Ὁ δὲ 63 
7 κ δ΄ . ἆ4 Μα . ν ”/ 

Ἵμπσους ειπεν εγώ ει οι ὀψεσθε σον υἱον σοῦ ἂγ- 

ή . α 8 / 

θρωπου ἐκ δεξιῶν καβήμενν, τς δυνάμεως Ἀ οι ἔβχοµ,ενον 

Εμετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρ- 66 

ο οο{ῦ. 

ῥήξας 3 
μεν μαρφύρων: ᾿ἨἩἨκούσασε τῆς βλασφημέως”" 

Φαίεταε; οἱ δὲ. πάντες Μοτέκριναν αὐτον 

Ν ” ε ” / ΄ 3/ / 1” 

σους χιτωνας αυτου. λέγει” σι ετί χμ ζά 

σί ὑμῖν 64 
1. εἶναι, ́ ἔνοχον 

αΤ σὺ, «καθήµενο ἐν δεξιῶν. 

(4) -- καὶ ἔλεγον (οπιϊβδο ΠΠΟΧ λέγον- 
σε) Ὁ. Γαἴνωπι ἐεδπιοπίωπι ἀἰοεδαπί 
αἀυεγδιιδ επι, οαΏ{. «οΓΕ. (1) σοῦ 
σώματος. 58. | Ξ- τοῦτον Ὦ. 5τ. Πεὶ, 

(6) ἀἄναστήσω. Ὦ. Φδιδοίαδο. 

1{. ἀνοικοδομήσω. ΟτὶρΡ. εᾱ. (ὲ) ἔση 

ὧν αἱ µαρτυρίαι. Ἑ. Ἴται ἦν 5. ἦσαν αἱ 
µαρτυρίαι. Ἐά. νετο. ο. (α)Ξ 

ΈΕΕΗΙ.Ρ5, α]. 99. ρ]αγοδνε. Μι. Υ. 

α]. 19. Ἐὰ. Οµἶς. ΤΠεορΙγΙ. (πα) ὅτι, 
Ῥ. (3) ἐκεῖνος δὲ. Ὦ). || -|- Ιησοῦς. Δ. 
106, 9993 α]. 4. Μι. κ. 85, Ῥε{ς. 
Ρ: 41. (2) ἐσίγα. Ὁ. (8) καὶ 

λέγει αὐτῷ ὁ ἀρχιερεὺς. Ὦ. οαπ{. Π{ε- 

γαίο αἲί, οτὺ. οο]ὺ. | Ξ- ὁ δὲ ἐσιώπα 
Βά ἐπηρὄτα αὐτὸν νοτο. ΑΙἱ ΙαΜἱηὶ 
νατίαπέ, | καὶ λέγει αὐτῷ] Ξ- Μι. ἆ, 
ἔκ δεωσέρου, λέγων. Οτῖς. ἵέεπα 1. 19. 
69. 104. (0) εὐλογημένου. 328. 68. 

9εοῦ τοῦ εὐλογητοῦ. ΑΠ.. Το. 114. 929. 
294, Ἑν. 9. εί Βατοεγ. 1. Μι. ο. τ. 
χ. 10. Ὑυ]ρ. εὰ. «οἱΡϱ, αρ. Β]απο]ι 

Ἐαίνγηιίἡδ: εὐλογητοῦ) τοι τοῦ οῦ 

τοῦ εὐλογητοῦ. || Φεῦ σοῦ ζῶντος. 38. 
(ο)Ξ19. Μι. ο. Ε. | -ἵ- ἀποκρβεῶς. Ὦ. 
1. 19. 69. 194. Ῥετς, Ρ. Ατιι, ε8Ηί, 
νετε, οοτΏ. ΟµἱΡ. (ἆ) -ἰ- σὺ εἶπας 
ὅτι. 19.69, 194. Ανπι. Οἱ. (ε) Β 

ΤΕΕΚΗΙΙΜΒ. 918 (ειπα α). 10.) αἲ. 
94, ραγερνε, Μι. Ύ. αἱ. 14. Εὰ. αοίΠ. 
βίαν.Βας. Υι]ς. πῃ5. εαπ{. πιαγί. ΡΓΑΒΡ. 

ΕΠΩΠΙΟΓ. {9ἱ, ΟΕἱΡ. βεππε]. ΤΠεορΙνΙ, 
Οαρεῖοά. | - καβήµενον. 191 Ἐν, 86. 

Μι. 14. Ροεί δυνάµεωςε Ροπῖί Μι, 19, 
(8) -ΙΓ- τοῦ 9εοῦ. 151. Αιπι. Ὑμἱᾳ. ο, 
(8) ἐπὶ. α. 1. 11. 98. 191. Εν. 18. 19. 
αἱ. 9. Μέ. ο. Ε. 19. 8γτ, νους, (1) -- 
εὐθέως. 194. Αγηι. νεχς, Οµἱς. Ἅ(1)-- 
πάνσερ. (. 1, 194. αἱ. ὅ. Μι. κ. Αγπι. 

οσηέ, | πάντως. Ἐν. 19. 96. αἱ. 4, 
Μι. {. (κ -ἕ- αὐσῶ. Όα. αἱ. δ. Μι, 
ε, «οίΠ. εαΠί. ραί. τπατί. || -|- τοῦ στό- 
µάτος αὐτοῦ. 13. 61. 69. Ἁγτ. 8ΥΤ. Ρ. 

τη ο, Αππι. | -- αὐποῦ ἐκ σοῦ στόματος - 
αὐτοῦ. 194. 4) Ξ Ὀ. «παπί, οοΓΏν 

Ῥορί ὄνοχον ρουμηί ΒΗ.. Εάν 



6ΑΡ. ΧΙΥ. “ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 2005 
/ . / / 5 ; .» ο // Ν 

665 9 ανάτου. Και ἠρζαντο σώες έμρπτνει '"αυτῳ» "καί 

66 

ἳ / λ / ) ”// Ν / 2 

πεβικολυπτειν το πρὀσωπον αυτου, Άοί Ζολαφίζειν αυ- 
Ν Ν / ] .” ; Ο. Ν Ρ Αα κ η, Γή 

τον, οί λέγει ουτῳ' προφήτευσον"' καὶ ἳ οἱ υπηρεται 
ε / ᾿ Ν μ-ἷ /”/ 

ῥραπίσριωσι αυτον 4 εσολλον. 
χ.. 4 ” / 3 υ Ὅ ο ιὁ / / 3 

Και οντος του πετρου εν τη αυλη "κάτω, ερχεται 
/ ιν ' ρω ”. ῥ - 3 .” Ν / 

67 µία των παιδισκῶν τοῦ ἀργμερέως. Καὶ ἰδοῦύσα σον πε- 

(ρον΄ ερροινόμενον, ἐμθλέψασα αὐτῷ, λέγει καὶ σὺ 

68 μετὰ τοῦ ναζαρηνου ἵέησου ἠσθω. Ο ὃὲ ἠρνήσατου λές 
3 α’ κα να { .// / κ 

γων οὖν οίδα, οὐδὲ ἐπίσταριαι τί Ὑσυ λέγεις, καὶ ἐζ- 
ο, / λ / / ΔΝ "η 

ἦλθεν Σεξω εἰς τὸ προαύλιο" }Υ καὶ ἄλέκτωρ εφώνησε. 
σὼ ’ ] -- 3αα / ./ / 

θο7 Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλω, ἠρζατο λέγειν 
βυ.. / κα, 

Ἴθσοις 3 παρεστηκοσµ" οτι 

71 

Ρ α’ 2 )» - λ 

οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιω. Ὁ δὲ 
-” λ ο ” 

πάλιω ἠρνειτο, καὶ μετὼ 4Η4βον πάλιν οἱ παρεστωτες 
/ ” / // η 3 7 ” δώ 

ἔλεγον “σῷ πετρῳ ἀληέῶς εξ αὐτων ει 
9 ἆ λ λ 

-κῶέ γαρ 
” πα’ ε κ. 

γαλιλαῖος εἰ, “Ξ- καὶ ἡ λαλιώ σου ὁμοιώζει.  Ὁ δὲ 

(πι) σῷ πρυσώπῳ αὐτοῦ. Ὦ. 8ὺτΤ. Άτιη. 
(οἱἩ. οαπέ. νοτςο. Ὀτ]χ. (η) Ξ Ὦ). 
σαπέ. γετο. Ὀείκ. | καὶ λέγειν αἆ 

Ἐραλλον. νετο. (ο) -- νον. 1. 69. 118. 

-ἵ- ἡμῶν, Ἐ. 100. Ἐν. 14. Ὀτὶκ. ο). 
-ἲ- ἡμῖν χριστὲ. {οἱ. -- ἡμῖν 5. νῦν 
(χριστὶ) σίς ἔσσιν ὃ παίσας σ.. 19. 09. 
108. 194. 191. αἱ. 9. Με. ο. Ε. Αγγ. Ρ. 
(απἰεγῖςςο ρορῖΐο αἆ ἡμῖν) Αντ. Οορί. 
Α5ἱΝ. Ατπι σα:. () Ξ Ὀ. οαπί. 
[α) ἔλαξον. ΑΡΙ;8. 11. 56. αἱ. 4. Μι. 
Ύ. 14. ἱλάμέανον. Ὀ. 1. 19. 33. 61. 64. 
69. ΤΙ. αἰ. 4. Οορι. Ἀντ. Ρ. 8]άν. 4. 
κατέλαξον. 9. οφ εδαπῇ, Υ υἱς. ΤΕ. οτι 
υο]ωπίαίες. Ιἱθεπίεγ αἴαρὲφ οιηι ο (]ε- 

ῥαπί, Ὀσίχ. εοῦ. (9) Ξ Ὀ. 09.18. 

Όορί. οαηί. γετο, οοἱϱ. εοτο. Ές, 
Ἁπίο ἐν σ ροπιπί Β1,. ΛΜ. Μί, ϐ, 
{5) αὐτὸν. 1. 69. 8υτ. Ασπι. οοἳϱ. Ἐς. 
ο ο  ὍὉ σι Ἐν. Ἴδ. 1.5. 
Ἁπίο τοῦ ναζ. ροπυπί Ὦ. Ἐν. 96. ΔΗΙ, 
Μι. ο. ἔ. Ἀστ, ρ. Άτιπ. ἀοἱς, γαρ. 
οαπέ, νετο. Ρεϊχ. «οἱῦ. ουχῷ. ΡΓ8ς. 
Ἐπ5. Ῥο5ί ἦσθα, Β1.. (α) Ξ Ὦ. 9. 

Εὰ. Υπ]. Π{. Απίε σι Ροπυηί Β1., 1, 

109.900. () Ξ 
ο0ΓΡ. ἔξω εἰς τὴν προσαυλὴν. Ὦ. Γοτας 

απίε αἰγίαπι, Ν πἱΦ. εαηί. νους. ΡγἱΧ. 
Ῥτας. εἰς τὴν ἔξω σροανλὴν. 19. 609. εἰς 
σὴν ἔξω αὐλὴν. Ἱ. 909. Οορί. ἔξω εἰς σὸ 

πρόπυλον.τ8. |.-- εξω. Μι. 1.π. (γ)ὶ 

Β!,. Εν. 11. Οορί. «οἱ». | καὶ] -- εὖ- 

θέως. 915 (ουπα 91.61) (2) πάλι δὲ 
ἴδιῦσα αὐσὸν ἡ σπαιδίσκη" ὁ δὲ πάλιν ἠρνή- 

σατοκα)ὶ ἤρξστο. Ὦ. οπΠ{. οπι]58ο ροβίέρΒ, 
ὁ δὲ πάλ.ν ἠρνεῖσο, || Ξ- πάλν, ΒΜ. 50. 
Οορε. Απγ. Βεαποπέῖθις Ἱπησιπέ 36. 
108. ΛΗΙ, Εά. Ῥοεί ἤρξατο νε] λέγειν 

Ῥοπιπέ Γ,. 121. 191. Αηίο αὐσὲν ΜΙ. ο. 

(α) παρεστῶσν. ΡΚΤ,. αἱ. δ. Μι. 10, 
Ἔας. (ϱ)- Γκ. Ὀ. στ. 1.59. 69. 106, 

194.Μί.π. 8γε. Αγπι νοτςο, ςο]0. οοΓῦ. 
(ο)ΞΞ Ώ. εαπί. Υ6υς, αὐτῷ. Ἐν. 19. 11. 
αὐτῷ τῷ πέτρῳ. 106. (4)--τ8. 18ἱ. 
1493 (οἱΠ, γετο. Ῥοβί ὁμοιάζει ροπίέ 
116. (ο) Ξ ΒΟΡΙ.. 1. 118. 900. 
Θορι. Ὑμ]ς. οιπ{έ. νετο. οο]ῦ. ραΐ. 

εοῦΡ.σογιι. 1. ρτας. Ἐπς. Λας. καὶ ἡ 
λολιά σου δηλόν σε ποιεῖ, 0Μ1. 

. ΔΝ / 

εί πὸ προς ὐλ.ιον. 



2560 ΠΥΑΤΓΕΛΙΟΝ  οβρ.χίν.Σχν. 

ἤρξατο ὠναθερωτίζειν Γκαὶ δἐμνόν” ὅτι ουν οἶδοι σὸν ἄν- 

Μ ὃν λέγετε. Κο) ἡ οί εὐθίω δέκδευτες 3 
ο η. ο ν 2 / ἑ ο ἅ 1. » 

ἔον ο. Αν μίῤῤηε πο ὀνεμινήσθη ο η νφην 

ω 1/ 

θρωπον τουτον, 

ον {ς ν 

ῥήμωτος οὗ ' εἶπεν αὐτῷ ὃ {ησοῦς" Ὁόσι πβὶν ἀλέκτορα. φω- 
6 

.) 

νῆσοι δὶς, ἀ ἀπαρνήση µε σρίς. ας Σα ἐπιραλὼν ἔκλαιει 

(ση πο 

Καὶ Γεύθέως 9 ἐπὶ τὸ” πρωὶ [σομθοόλιν Ψποήδανναρ" 1 

οἱ ἀρχιαρεῖς μετὰ τῶν πρεσθυτέρων κου) γραμιμωσέων; καὶ 

4ζλον σὸ συνέδριο,” ον σὸν {ησοῦν, "ννήρργ δν 

καὶ παρέδωκαν 3 σῶ σιλάτφ.] Καὶ ἐ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 3 
ἅ ο. Δ ρα ο λ οι ) δι... ς κ ὁἆ “ " 

ὁ πιλάτος' σὺ εἰ ὁ (ασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ δὲ ἄποκρι- 
λ ο ων. .» λ / Ν Ἰ / ͵ ο ώ: Α - 

)εἰς είπεν αυτῶ' συ λέφείς. Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ 5 
" ” ͵ / 

ἀρχμερεῖς πολλώΐ. Ὁ δὲ πιλάτος "πάλη ἐπηρώτησεν 4 
ΔΝ / . ι / δέ 1ὸ {η -κμ. ο . ὦ 

αὐτον, λέγων" οὐκ ἀποκρίνη οὐθεν; {δε πὀσα σου Ύκατω- 
αό, ” τε μμ -” κ.) 2λλά δι Ἁμμε ωωζὔλζάα εἳ 3 
µαρτυρουσυ. Ὁ δὲ ἴήσους οὐχέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε δ᾽ 

ν α--ε λ. / / 
Φαυμάζει τον πιλάτον. Κατὰ ὃὲε ἑορτην 7 ἀπελνεν αυὐ- 6 

” 6 / ι / ” ο’ χι / 

σοῖς ένα δέσρον, ὄνπερ ἠτοῦντο. Ην δὲ ὁ λεγόμενος βα- 7 

3 /΄ 

5ο) ὀµνυει. Ι 0Χ2 σὺ ῥῆμα ὃ. 

(Θ. -- εαπι, σετιι. 1. (6) ΒΕΙΙ. 
19. 96, 64. Τ1. 106. (108. εἰ 123.αΡ, 

Βίΐτοι.) 121. 191. 142. 198. Ἐν. 18. 

19. αἱ. 95. Με. Υ. αἱ. 10. Εά. λέφεν. 

Ῥ. «8Π{. νεΓο, ὀμνύναι καὶ λέγειν. ΑγπΠ. 

(4) Ξ ΡΕ. 64. 118” αἱ. 9. οι, 

ἐνίωπα, Υ μἱς. ε8η{. οο]ῦ, οοτῦ. ῥΡτας. 

(1) -Ε εὐθέως. ΒΏα!1.. 14. 69. 194.918 
(οιπι αἱ. ϐ !) εἰ ΒατΡοευ, 1. Όντ, Αγγ, 

Απ. Αγ. Ὑιμΐς. οαηέ, νετςο, οοἱῦ. 
οοςῦ. Ργ8ςσ. Ένς. (1) Ξ 1. εοἱϱ. 
δοεπάμ ᾳαἰμδν νετο. (1) ΡΕΕσΠ 
Κ5, 11. 11.56. 40. τ1. 121. 191. 151. 

9185 (ουμη α]. δ.) 2956. Ἐν. 6. 18. 19, 

36. αἱ, 04. Με. Υ. αἱ. 15. Ἐά. σὸ ῥημα 

ὡς. ΛΒΙ,. 42, Τ9. 106. 114. Μι. 10. 

(πι) 5- Ὦ, 149 Ῥοεγε. Ρ. ομηί. Υετο, 
| ξ- δὶς, Μέ. πχ, εοτΏ, «οἱὈ. σετπα. Ἱ. 
}Ξ-τρὶε. Ἐν. 96. (η) Ξ 97, εΠΙΠΙΕΓ. 

Ν καὶ ἤεξατο ὁο, Ὀ. ἈΥΓ. Ρο», ν). 

Ατπι. (οίμ. γαἱςρ. Τε, |. ἐσιζαλὼν] 
ἐπιλαθὼν. Μ{. 4. Ορρς, (ο)-- ΒΡΙ., 

40. {(ϱ) ἑτοιμάσαντες. Ἰ. λαξόντες. 
Ἐν. 19. Ἅᾖ({(ᾳ) ὅλου ποῦ συνιδρίου, 85. 
Ροή, Ρ. Υαἱς. οοτὺ. ραΐ. «οἱ. εοςΏ. 

Ργης, (ϱ) ἀπήγαγον, Ὀα. 1. 194. 

Ἐν. 18. 1π. Με. 11. Οτᾳ, | -ἰ- εἰς σὰν 
αὐλὴν. Ἑ. οἈπί, νειςο, οοἳΡ. «οἱΡ, 
Ο5ὶς. (539ΞΞ8ΡΙ,.1. Ου. ()-Ε 
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνωτο. 13. 69. 106, 

1068. 194. 191. Ἑν, 18. 19. αἰ. 93. Με. 

ε. 6. ᾳ- Ἐά. Βυντ, ρ. δι, Ατπι. γεσο, 
εοἱῦ, Οεἵς, ()-- 11.9 α1.ὁ 

Με. 6. Ῥοβί αὐτὸν ροπίέ Ὁ. ολοι. 
(κ) κατηγοροῦσῳ, ΒΤΏ. (8. β.) Μί,ς. 
Οορί. Ὑπὶς. Η. (5) εἰώθει (ὁ ἡγεμὼν) 
ὠπολύεν. 18. 69. 194, 9ΥΓ. Ύ υἱς. νετο, 

οοἱϱ. εογῦ, Ργας. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 99] 
ραξζᾶς μετὼ τῶν 3 συστασιαστὠν' δεδεµένος, οἵτιες ἐν 

0ςΑΡ. ΧΥ. 

Καὶ Ὀάἀναξοήσως, ὁ 

9 ὀχλλος ἤρξατο αἰπεῖσθαωι, καθὼς ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖ. ΟὉ 

δὲ απιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων" «έλετε ἀπολύσω 

10 ὑμῖν τὸν [βασιλέα τῶν ἰουδαίων» “Ἐγίνωσχε γὰρ, ὅτι 

ρη ἀρχιερεῖς. Ο: δὲ 

: ἀρχιερεῖς εἀνέσεισοω τὸν ὀχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν βαρας- 

19 ξᾶν ἀπολύση αὐτοῖς. Ο) δὲ πιλάτος ἀποχριθεὶς πάλι 

εἶπεν αὐτοῖς' τί οὖν ἑδέλετε ποιήσω Ὁ ὃν λέγετε" Ἴα- 

” ΄ / ἃ / “/ 

ὃ ση στασει ῴονον Ἔπεποιηκεισαν. 

41 διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτον 

/ . ’ ο Ν ’ 2/ ΄ 

Ἴθσίλεα των ἰουδαίων ; Οἱ δὲ πάλιν ἐκραξαν σταυβωσον 
᾽ ΄ ε Ν / 2/ ᾿ κ. / Ν λ 2 ή 

14 αὐτόν. Ο δὲ πιλάτος έλεγεν αυτοις᾽ τι γαρ καῄλον εποί- 
ὑ ἳ ΝΔ 2/ ”/ / νμσ. ε η 

15 ἠσεν; οἱ δὲ ἱσιμοσῶς" 3 εκραξα»' σταύρωσον αὐτόν. ὍὉ δε 
/ Ὠ / ου. οὐ ' ἃ 6 Ν .ν ΕΕ πο 

σπιλατος {ουλόμιενος τῷ οχλῳ το (Χανον ποιήσαι απε- 
. ρ. Ν .ν Ν / κ ἳ η Γη 

;. λυσεν αὐτοῖς τὸν (ναραξξᾶν, καὶ παρέδωκε τον ἰσοῦνι 
/ “ ρω  ἃὶ ” η) 

16 φραγελλώσας. ἵνα σταυρωθῃ. [ [Οἱ δὲ στρατιῶται ἁπή- 
δι. 8. ον 11. π.δ” / // Δ 

΄αγον αυτον "εσω τῆς αυλής» "ο εστι πραιτωρίον αι 

--. ον 
/ 

ν περισσοτερως. 

(2) στασιαστῶν. ΟΡ. 1. 69. αἱ. 0. 

Βαι]ά, στασιωτών. ῬΒ. (8) Επιεποιή- 

χεισαν. Ἐ. 61. Εά. πεποιήκασι. 11. Ἐν. 

19. Μι. ΙΤ. Εὰά. ΔΙ οἰίογ.{ὅ... 

σεποιήκει. Ύμἱσ.νετο. «οἱ. εοΥΡ. τος. 
μιῤ’ ὧν . . .πεποιήκει. Ατπι, (0) ὀνα- 

θὰ. ΒΡΕ. Οορί. Βαμίά, οἱἩ. Ὑις. 
σαπί. οοἱῦ. οοἵΡ. δαί. ρίαρ. Ἱίθπι 

πιαγέ, ασοεπαϊέ εἰ εἰαπιαυέέ, Ελ. αεοεη- 

φα ἐωγόα.νετο. Ἅᾖ{(9) ἐπεγίνωσκε. ΑΙ. 

999. αἱ. 3. ὕδε, Ὦ. 1.69. (4)-- 8. 1. 
Ἐν. 19. Μι. Β. Ἱέεπι Οορί. (6) ἂνέ- 
πισαν. 1ὸ]. 2905. Ἐν. 18. αἱ. 8. εί 
Ῥατῦοτ. 1. Μί.ο. ϱ.τ. Ατπι βαλίά. 
ἔσεισαν. Ὦ. οππέ. γοτο. «ου. οο]ὺ. 

ὠνέστησαν. Ἐν. 19. αἰ. Ὁ. ({) ς Ώ. 
19. 40. αἱ. 5. Ἀντ. ϱορί. οαΠί, «0ΥΌ. 
Ῥταρ. Απίε ὦποκρ. ροπυπί Ἑ. 116. 
Μι. α. ΙΤ. Ἀστ. Ρ. ἀοίμ, Ψυἱς. «οἱ Ὦ. 

(Φ τι. 18. 88. 40. 69. Οορι. δαήά, 
(89) ΞΑΡ. 19. 69. 118. Τν. 19. Άτηι, 
Ὑπὶα. Ἡ. (1) Ἡ- τν. ΑΒΟ. 19. 60. 
Φούχκ Ἐν. 19. Με. ἔ. (κ) -- λὲ- 

γοντε. ΑΛ) ΚΜ. 19. Εν. 18. 19. 4. 

11. Μι. ε. 5. ΖΧ 10. εαπί, νετς, 

εοτΏ. σα. οοἱο. σα. || -- ἄνασειό- 

µενοι ὑπὸ σῶν ἀρχιερίων, καὶ ἔλεγον. (. 

19. 69. 194. Ἀ9τ. Ρ. ἵπ πα. οἱ (οπιὶςςο 
ίαπιςΏ καὶ ἔλεγον) Άτα, (1) ΑΒΟΡ 

αΠξΚΜ. 1. 19. 9δ. 96. 40. 69, πο, 

106. 106. αἱ. 15. Μι. τ. 10. Φδα]ιιά, 

(πι) ἔκραζον. ΑΡαΚ. 1. 69.19. 108. 

915 (ουσ αἱ. δ.) αἱ]. 2. Μί. α. τ, 10. 
(0)-- ΏὮ. οαπί, ο0ἱΡ. (0) ἕως τηε αὐ- 

λης. 91. 151. Ἐν. 16. 89. «οπιε], εἰς 

σὴν αὐλὴν. (85ἱ.β.) 033 Μ. 10, Ἐν. 

9]. 39. 8ΕΠ4Θ]. 44. α]. δ. Μί. Η.ς, 

θοπιε]. Ε. Χ. ἕ. ψ. ΟοΡρί. ἄοίμ, βαν. 9. 
γυ]ρ. ἔσω εἰ τὴν αὐλὴν. Ὁ. 1. 18. 99, 

69. Βυτ. Β]αν. 9. 4. οςΏ{. δεί. 2. 
σαΐ. πιαΓί. ΕΙΠΠΙ6Γ. Ῥτας. ΆΑπςι | τί- 
ποῦ καιάφα. Ν. 10, Ενθηφο]σίατία 

πηπ]ίο,. Μι. 4, βαν. 5. ()) ργσἰογὲ, 

Οορί. γυς. «οἱ. σα. ἠναγί, ουγὸ» 
Ρεας. φιοᾷ οοέ ρισίογίἰ, εί. | 2] ἐν 

δ, ΛΡΗ.. 



2085 «ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΡ. ΧΥ. 
. “ Ν ” Ν φ/{λΑ. γλ. ι) 

συγκαλουσιν ολην την σπειραν. Και Ίο ἐνδύουσω’ αὐ- 17 
/ ” εώ “/ 

Γπορφύρων, καὶ περισιθεασω αὐτῷ, "πλέξωνσες 

ὠκάνύινον στέφανον. Καὶ θξαντο ἀσπάζεσθαι 

χαιρε 
λ. ο 6 .». 

πεφαλήν Καλάμῳ, καὶ ἐνεπτυον αὐτῷ, ἅκα 
/ .. α, 

σὼ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 

με 1” μμ μμ ὃ 9 
ὁ βασιλεὺς των» (ουθοιιῶγ. 

νι Μ, 

πο” 

Καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν 19 

ὶ σιθέντες 
’ 

Καὶ ὅτε 7 ἐνέπαιξαν 90 
» ο Τ 2 ολ » 3 ν΄ Ζ , ”/ ο πρ 5 

αὐτῷ, ἐξεδυσαν αὐτὸν τὴν “πορϕύρανε' καὶ ἐνέδυσαν αὖὐ- 

σον τὰ μάτια 

Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν, δέ 

ὠγγαρεύουσι παρἀγοντά τυα σίμωνα κυρηνατον» 

ν 3/ /“/ 
α-σα ίδια. ελ Ἡ 

να κληνν. αὐτόν. Καὶ 91 

ἐρχό- 
ενον ἀπ' ἀγβοῦ, τον πατέρα ἀλεξώνδρου «καὶ ῥούφου» 
“/ “/ κ Λ 9 Γη 9 

ένα ὥρῃη τον σταυρὸν αὐτου. Και ἆ φέρουσω΄ αὐτὸν ἐπὶ 23 
Ε .// / » ο )ὸ ’ ’ 

γολγοῦᾶ τόπον ὁ εστι μεθερμηνευόμιενον, κρανίου 
2 

/ 
ὁ δὲ οὐκ ἐλαξε. 

Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ Εσιεν Ῥ οῇνου"”. 99 ἐσμιυρνισμένον 
Ν . / λ 1 . 

Και σταυρωσαντες αὐτον ἆ διαµερίζονται’ 24: 
) ο» / /“/ ο” ϱ 3 ι) ντ Γό 

σὼ μάτια αυτου» κ βνήη ανν επ αυτα; ασίς 
η 1. Ὁι κ. η 

σί ἀρή. Ἡν δὲ ωρα 

4 Ο) ἐνδιδύσκουσιν. 

ποσρίση, 

ὰ βασιλεῦ. 

/ Ἄπ ον -- ” 
καὶ “εσταυρωσαν β 

ἆ διερέριζον. 

(α) ΡΟὈΕ. 1. 19. 69. 9185 (ευπη 920.) 
{τ) χλαμύδα κοκκίνην. 19. 61. χλαμύ- 

δα κοκλίνην καὶ πορφύραν. 19. 69. 194. 

9υγ. Ἠΐοιος. Ατιι. {(8)ΞΕ. εοτοπαπι 
Ὑαείαπι ἄε δρῖπίδ 8. δΡίπεαπι, «8Πί. 
«ο)ϱ. οοτΡ. {8) -- καὶ λέγε. Ο. ιά 
νἰἀείαν, 11. 99. 106. 108. 101. 218 
(οιπι αἲ. 9.) αἲ, Ἱτ. Μί. κ. ρ. α. 7. αἳ. 
Ὁ. Ἐά. Αιπι. Βαν. (εχο. 2.) Τ1οο- 

ΡΗγ]. | -- λέγοντες. 151. αἰ. 3. οὐ]. 
{α) ΛΟΡ (οπιίθοοό) ΕΕΚ. (8. 
-.) α]. 61. Μι. ΒΗ. αἱ. 18. Τά. 
(κ) Ξ ὉὈ. Ἡν. 9ρ. Μι. 10. εαπί. 

() Ξ ΕΏ.οαπί. (2) χλαμίδα. 1. α]. 

9. Μί. κ. χλαμύδα καὶ πὴν πορφύρα». 

19. 19. 09, 194. Ὦνγ. Ἰήστος. Απ. 
(α)Ξ Ὦ. ο. αὐτοῦ. ΒΟ. Βυντ. αὐτοῦ τὰ 

Ἴδω.ῦ9. Μί. Χ. 9ΥΓ. ). (9) Ξ Ὦ. 
ἵνα σταυρώσουσω αὐτὸν ΛΟΙΡ. Μι. Β. 

ο. 10. ἵνα σταυρώσουση. 1). ομπί, 60ΓΡ. 

ἵνα σπαυρωίῃ. 19]. ὥστε σταυρώσαι αὐτὸν. 
1. το. (9) σοῦ. 4. 0οάᾶ. αρ. Ἐτασπι. 
| εἰ Ει[  εοτρϱ. {(ἆ) ἄγουσν. Ὦ. ΄ 
(δι. β.) 19.69.  ἍἨ{(8) -- τὸν ΒΕΙ, 
19. 69. 194. 191. ΑΙ. Μι. Ἠ. α. ς. ο. 

(8) γολγοβᾶν, ΕΚΙ,. αἲ. 96. Μι. ΒΥ. 

α]. 6. Ε4. (6) Ξ ΒΙ,. Οορε. Αγπι. 
(19). ὄξρε, Ἀψτ. Ρ. ἵπ οοᾶΐσε ΕΙάΙε]. 
() ΑΡΟΡΕΕΟΗΚΙ ΜΒ. αἱ. 88. Με, 
Υ. αἱ. 15. Εὰ: ΤΠΟΟΡΙΙΥΊ. διεµερίζοντο. 
69. 194. αἱ. 5. Μί. ΒΗ. α. Ε. διεµερί- 

σαντο. Ἑν. 19.44. Μι. ο. Ε. ΤΤ. διαµι- 
θιοῦνσαι. 86. διαµερίζοντες, 11. 8γτ.Ρ. 
{η πλ. 8Πέ, διαµεριζόμενοι. 59. ΟοἵἩ. [ 

Ῥεο. διεµέριζον. 8. (1) βαλύντες. 

ΓΜ. α]. ο. Μι. Υ. 10. 50. 157. 
σαπί. «ος. [  σί. Ἐν. 26. αἱ. Ἀ. 
(αι) ἕκση. ΘΥΥ.Ρ. Ἱππα. Αν. (ϱ) ὅτε, 
19. 69. 194, (ο) «κ εθηῖ. 
οοΓΏν 



6ΑΔΡ. ΧΥ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 999 
Επ. κ. λ ν ὁ λλες ἅ 

26 αυτον.  Καΐ ἦν Ἰ επιγραφη της αιτίας αυτου επιγε- 

27 γραμμένη" ὁ [βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 
Ν ς ει ο 

Κάι συν αυτω 
νά ιό Ν 6 3 ”ν Φιν, 2 2 ὄ 

σταυρουσι δύο ληστας» ενω ε/ δεξιώνῬ, καὶ ένα ἐξ εὐωνύ-- 

28 ρνων αὐτου 3, τες Καὶ ἐπληρωθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα" 
λ / 5 / Ν. / 29 καὶ μιετὼ ἀνόμων ἐλογίσθη. Καὶ οἱ "παραπορευόμε- 

, ον ο ΔΝ ε 

νοι ἐθλασφήμουν αυτον Ίνουντες τας κεφαλὼς οαυτῶνν 
Ν /΄ »Ν « / ΝΔ κἳ Ν 

201 λεγὀντες ουα, ο αταλυων τὸν ναῦν, λα 

90 ἡμέραις οἰποδομιῶν' 

12 τα ας λ 

εν τρισιν’ 

” Ν ιν ”ς 3 ΔΝ 

Σώσον σεαυτον χαὶ Κατάξα ἆπο 

9] γοῦ στωυροῦ. α Ὁμοίως” Τ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς; έμπαί- 

ζοντες ν πρὸς ἀλλήλους” μετὼ τῶν γβαμµατέων, ἔλε- 
κ... / ./ ε ἃ ) / ” ε 

99 ου ὤλλους ἔσωσεν, ἔαυτον οὐ δύναται σῶσαι; ΟὉ χρι- 
.. ις Δ »/ λ / .” Ν ο» 

στὸς, ὃ (βασιλεὺς σου ἰσραῇλ, χαταξάσω νῦν ἆπο τοῦ 
. » ο / Ν 6, λ 

σταυρου, ἵνα ἴδωμνεν οιὶ πιστεύσωμεν". καὶ οἱ συνεσταυ- 
μυό .» η) ὃ πρι 

99 ρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτον. 
ο 

[Τενομένης δὲ ὧρας 
Φ. ”/ / Ξι. 4 9 ο ιεί λ ” 6/ 6 [ 

Εητης, ὄσκοτος ἐγενετο εΦ ολην την ήν» εως ὠρως εν- 
Ν ” ο ο” 3 2 / ϱ πα Ἆ- μθ 

4 νάτης. Καὶ τῇ ώρῳ τῇ ἐννώτη ἐξόησεν “ὁ {ησοὺς' φωνῇ 

µεγάλη, ἀλεγων'' "ελωὶ, ἐλαὶ, Ἱλαμμᾶ σαξαθχανί: 

ες 

(Ρ) --- ποπεῖπε Φοαίμαπ, «ο. (α)-- 
ποπιῖπε Ο]ιαπιπιαί]α, «οἱῦ. (ϐΞΑ 
ῬΒ0Ρ.ο1. ὁ0. 94. 389. 199. 191. 149. 

151. 190. Ἐν. 9. 19. 96. 81. 989. Ὀῖς. 

36. 44. εί Ἐν. αἲῖα 6. Μέ. ΒΗ. «. 2ο- 
πιο]. Ε, Ὀἱ5. 1, π. 19. 14. (9οἆ ἵπ 5ς1ο- 

9 α]ποῖί) 1Τ. Βαν. 9. οαπέ. | 
Ἄρσποσξευπέ ΟΥίς. Ἐτς. ἵπ ϱ«Άποῃ. 
Βε]οῖία αρ. Ῥοβείη. || ἀνόμων] νεκρῶν, 
Ἡ]ρροὶ. ἆο απίϊο]γὶκίο. Ειίγο]λῖαπὶ 
ἰθείε Υἱρί]ϊο. (6) παράγοντες. Ὦ. 
Έα. (ϐΞΑ0Ώςγ. Ρ. αἰ. 4. ΜΙ.Υ. 
ο, εοἱῦ. (α)-- Ὀ. Μί.ο. οαπ!. ο]. 
οὐ. (α)- ΑΟΣΡΕαΚΙΙΡΒ.Ι. 
11. 19. 98. 96. 40. 69. 19. 106. 194. 

191. 151. 918 (ευπι αἱ. 8.) Εν. 6. 19. 
96. αἱ. 35. Μι. ΒΗ Υ. αἱ. 11. Ἐά. 8Υν. 

Οορί. Αυπι. Υαἱρ. Τί. Ἐτς. ΤΠεορΗΥΙ. 
(7) Ξ 9. 98. 69, Ἐν, 96. εοἰῦ. Αά 

ἔλιγον τδ]ῖοῖέ 8Ιαν. 9, (5)]- Β8ΡΙ, 

ο 

1. 69.19. 999 Μι. 10. (4)-Ε αὐτῷ, 
ΡΕΕΗΡ. 1. 10. 18. 61. 64. 69, 1. 
106. 106. 194. 191. 157. 918 (οη ο]. 

4,)299Χ 990. Ἑν. 3. 19. 96. αἱ. 31, 

Μι. ΒΗΥΧάς.6. Κ. ρ. α. 2.41. 8. 
Ἐά4. Ατιη. 8]αν. οαΠέ. «010. «οΓΡ. σαΐ, 

Ἐις. -ἰ- ἔν 8, ἐπ᾽ αὐτῷ 9. εἷς αὐτὸν. 
ΟΧΑΜ. αἱ. δ. Μί. Ε, φεππε]. 8γγ. ΛΑ, 
Ρο]. ἆδιΙι, -- αὐτὸν. Ἑν, 96. Μι. ἒ.«ςε- 
πε]. (9)Τ. Ρᾶ ρτ, Αρ. Ἠείςί. 9εὰ 
αρ. Κἱρ]]ησίαπι εδ ἆπρ]εχ απιπια, 
1ο, ἕκσης, (6)ΞΞΏ. ομπί. (4)ΞΒΗ. 

1.. α]. 2. Οορί. ομηί. «ογΡ. (6) ἠλεὶ, 
ἠλεὶ. Ὦ. Ατπι οαηέ. οο1Ρ. νἰπά, Εις, 
(8 λιμᾶ. ΑΕΕ«ΗΚΜΡ. αἰ.ΤΊ. Μι, 
ἆ. αἰ. 15. Ἐά. Ῥυτ. Ρ. οί, 8ίαν. Αι, 
γ]εί. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. λειμὰ. ὃ. ΑΠ. Με, 
ν. οἱ. 8. λιμὰ. Ο1,, Τ9. Άγ. Οορι.. 
8αΧ., οοἳῦ. ππαγέ, 66ΓΠ1, 3, ΕΙΛΠΙΕΣ, λα» 
μα. Ρϱῦ, 1. ΤΕ. ι 



240 ΤΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 0ΑΡ. Χνε 

ὁ ἐστι μεθερμηνευόμιενον' ὁ Φεός ὅ µου», ὁ εός µου, εἰς 
ον Α / // πο εν όν. / 

(νε εγκατελιπε; Καὶ τωες των παρεστηκότων 3 

ἀκούσαντες, ἔλεγον' | Ιδοὺ, ἠλίαν φωνε. . Δραμιὼν δὲ 96 

εἰς, καὶ ἕ γεµίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς τε καλάμιων 
» / » ν / “ιν "3 3 ας 
υτόλιζω αυτον» μφ θε αφετε ος, εί αθάρταν 

ἡλίας καθελεῖν αὐτόν. Ο δὲ ἰ ο, ἀφεὶς Φωνὴν θίάα 37 

λην ἐξέπνευσε. Καὶ τὸ παταπέτααµαε που νου. ἐσχᾖ- 98 

σθη Ὦ εἰς δύο, ἀπὸ ὤνωθεν έως κάτω. Ἰδὼν δὲ ὁ κει- 59. 
/ ε Να /  σμη . «ΑΕ 

συρίων, ὁ παρεστηκως "εξ εναντίας αυτου, "οτι οὕτω 
ο κ ο’ 9 με 3 . εὰ 

χράξας  ἔξεπνευσεν, ειπεν ἀληθῶς ο ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς 

ἦν εου. "Ἠσαν δὲ κο κε. ἀπὸ µακρόθεν ολλ. 

σαι Ῥὲν αἷς ἦν καὶ μαρία ᾗ μθβιλα λήψη κάν μαβία. 

4} σου ἰακώβου τοῦ ϱΦΕρον καὶ Γ]ωση μήτηρ ποοὶ 

σαλώμη" ὃ---Αἳ καὶ ὅτε ἦν ἓν ση. ροκ Ίκο- 41 

λούθουν αυτῷ Ὁ καὶ διηκόνουν αὐτῷ'' καὶ ἄλλα, πολ- 
.. ως 3 / 

λα), αἱ συνανωθᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱερσόλυμαωι] 

"Καὶ ᾖδη ὀψίας γενομένης, χεπεὶ ἦν παρωσχευὴ, ὀ ἔστι 45 

εκ.» -Ὁν 

(5) Ξ ΑΕΕΚ. 1. 40. 69. ἸΦ. 106. αὐτὸν κράξαντα καὶ ἐξνώσιν ἀλκ ώς 

990 900. Εν. 5. αἱ. 91. Μί.α.ἀ. «εἰς, Ὦ. οἷο επι εποἰαµιανδε εἰ οπορέ- 
Γ. Κ. Ῥ. αἰ. 6. Ἐά. Νι]ς. π, Ἐπδ. Ἅταά8δε: υεγεοίο. 8η. ϱ) Ξ 80Τ. 

Τπεοραν]. (αι) ὠνείδισάς με. Ὦ. 5. Ῥετε, ρ. |--ήν. ΒΙ.. (οί. τας. | καὶν 

εχρτοῦγαςίὲ πιε, οο]Ὀ. πιε ἵπ οΏρτο- Ὁ. 1. 11. 28. 69. 108. 101. 151. 9ἱ65 
δγέκπι ἀεάϊοί, νἶπά.. {(ἳ) Ξ 1). Βγτ. (οιπι 194, αἱ. 4.) 9963 αἱ. 15. ΜΕ, 
σαπί. εοἳδ. ραϊ. (ο]. ὅσ. Ο. αἱ. 8. ο. {. δἱ9. Κ. ϱΧ Χ αἱ, 8. Τιά. ντ. αἱσ, 
Άγπι. ὅτι ᾖἰδοὺ. Ἐ. 11. Ἰθ6. 999. ἍΘορί. δίαν. Ὑμὶς. Ἡ, οκο. ἰοί. 
(κ) σφλήσας σφόγγον ὄζους ἐπιθεὶς καλά- (4) Ξ ΡΕΣΙ, 19. 11. 09. 194, 1οτκ 

µῳ, Οπι]ρεῖς οορίετῖ Ὦ. ϱν. ρίεπα 999, αἰ.Ὦ. Με. ἆ, ἔ, Ἐά, ἡ. 6. 1.19. 
άροπρία αοείο, εἰ Ῥοίμπι ἆαζαί εἰ ᾱ-- 1908. 114. αἱ. 5. Μι. 10. σοῦ. 90. 
ο-5, ΟΠ1Ί560: ἔπιθεὶς καλάμ», οαπί. {(τ) Ἰώσητο. ΒΕ αν. 1,. 19. 69. Οορί. 

(1) ἄφες. Ὦ. (5. β.) 1. 19. 86. 40.69. ἩΗϊστοι, ἰώσηπος. 1. Βαχ. «Γοδερῇ, εν. 
194. αἰ. 15. Μι. Υ. α. Ε. 11. Οορί. ΎΥυ]ς. Τι. (8ΞΛΑΟΙ.. 1913 1499 
ἄοίλ. οαπί. ν]πά, σοἳ. (πι) Ξ40. 151. 41.9. σον, ας. ριας. (6 
Αἱὶας. Μί. α. | -- µέρη. Ὁ. Τι. (π)-.  ἙΒ. 191. Ανα, σαπί, οοἵςρ, εοῦ. 
πο. Μι. χ. αὐτῷ Ξ- 1. αἱ. 5. 8υτ. ἐκε. ({(α)Ξ ΟΡ. ΙΤ7αἰ. 4. Ἐά. εαηί, ΤΗς- 

1). «απί. νῖπά. (ο) ὅτι Αν. Οορί. ΟΡΗΥΙ. διανονῆσαι αὐσῷ. 98. (κ) φιοά 
ὅτι οὕτως. Βι. ὅτι νράξαᾳ. ΑΓΙ. οὕτως «ἐδί ραγάδεέυε δαὐδαιϊ, οοἳδ. | ἐπὶ δν 
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40 προσώξδωτον,, [7αο Ηλύεν” Ἰωσὴφ 2ὁ ἀπὸ ἀριμαθαίας, 

εὐσγήμων [ουλευτὴς, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμωενος 

τὴν ββασιλείαν του «εοῦ» Ἀγολμήσως' εἰσῆλθε πρὸς πι- 

44 λάτον, καὶ ἠτήσατο τὸ Ὀσῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ δὲπιλά- 

τος ἐβαύμιώσεν, εἰ ἤδη τεύνηκε' καὶ προσκαλεσώμενος σὸν 
/ 2 / κάν »ρ / η / ΔΝ 

45 πεντυρίώνα» επρωτήσεν αὐτον» εἰ πάλαι ἀπεύανε. αι 
4. Ν αλ ” ’ : 5 ν λ 

νους ὤπο του πεντυθίωνὸς» ἐδωρήσατο σο 
αν «ο Αρα. ϐ λωῤντ, νι ον 

46 σηφῷ. ἐΚαὶ ἀγοράσας σωδόναν ὅ καὶ καθελὼν 
Φε ή . ν - δό « δα 1, “”/ 

ενείλήτε τή σῳθονι' καὶ ᾿κατεθήκεν 

ἆ - /”/ -” 6 . 

σωμωο τῶ ω- 

Ἶ απο λο ὁά 

ο σον 

]ς 2 κ ή 

αυτον εν μνηβρνείω, 
| ο |: / 5 / ο , . ᾳ 

ο ἠν λελατομήμενον εν πέτρας καὶ προσεχυλισε λίθον 

47 ἐπὶ τὴν ούρων τοῦ μνημείου]. Ἡ δὲ µριαρία ἡ μαγδαληνὴ 
νὰ ολα Αὀ .᾿ ο.// 2 / //’ 

Σἱ ριαρίο Ἀὶιωσῆ Ἡ εθεώρουν; 
-// / ““ 

όπου Ῥοδσίῤεσαμ. 

1 Καὶ [α δια γἐνομένου του σαξδάτου, µµαρία ἦ μαγδα- 
! λ λ τε αν 9 λ σσ ο” 
ην χαὶ Μαρια Ἴ --του: έαλωθου καν σαλωμη Ίγ0- 

-» ’ κ. 

βασαν΄ ἀρώμωατα, ἵνα "ἐλθουσωι ἄλειψωσμ 
αν ή 
αυτον) 

Ψ ο” ἐελθὼν. Ρουρ σέβεισαι, 

παρασ-ευὴ] της παρασκευῆς. 3ΥΓ. | Φρο- 

Φάξοασον] προσσάθέδατον. 9. ποὺς σάδθα- 
Ἴφν, ΑΛΒΕΙΤ, 61. 64. 915 (ομπῃ αἱ. 10.) 

940. Ἐν. 6. αἱ. 16. Μι, Υ. α. ἆ.α. αἱ. 
ῦ. πρὶν σάξρατωο. Ὁ. (ν) ΑΒΟΚΙ.. 

1.95. 69.15. 100. 108. 121. 191. 905. 

Ἐν. 1.αἱ. 26. Με. Β. Ὀῖς. Η. ο. Ρἱ9. 6. 
{, δἱς, Κ. ρ. Ζ. 10. αἰ. 4. Εὰ. 6ορί. 
ΆἉγπι. οί. Τπεοάοτεί. 

919. 920. Μέ. ἔ, «{(α)ΞΦ8ΥΓ. Ἠ]εγος, 
υπαὶ φολµήσας. 3888 64. αἱ. 9. Μέ. 1. π. 
Τά. δν. απ. Υ υἱς. Ρας. Επίλγηι. 

1ο οοπδίαπέεν ἐπίγοῖέ, οοἵρ, εοτΏ. 

(0) σσῶμα. Ὦ. (ο) ἤδ. ΒΏ. 0οἀ. 
αρ. Ἐτασια. Τά. Ἀντ.. πἱενοβ. Άνπα, 

Τπευρ]γ]. απι,  αἱς. Ἡ. (4) στώ- 
μα. ΒΏὈ],. (6) ώση. Β. (8) ὃδὲίω- 

σφ. Ὀ. 388. 106. Ανν. Ἀστ, Ρ. ἵῃ πι. 
'Βυτ, Πὶογο». ας. Π. (8) λαδὼν. 
4). σαπέ. | -|- ἀπὸ τοῦ σταύρου. θ].ν. Ἀ. 
(1) αὐτὸ 10, Ἐν. 14. Ἐά, {(ἳ) ἔῤηκεν. 
Ρ0Ι.. 1, 0. 69. 1941. αἱ. 4, καθηκεν. Α. 

ΚΚ): Ξ Άν. αὐτὸ Δ. Μά. ασ, 
ους, 1. 

ϱ)-- Ώ. 

(1) -- ἀπηλόε. Ώ{. 1, 69. 151, «αΠ{. 
(Π1) ἰακώδου. Ὦ. οαΏί, οοτΏ. «Γασοῦέ εξ 

«Ἰοδερἠ, «01 ῦ. ἰάκώδορ καὶ ἰώσητος µή- 

πρ. 19. 69. 181. ντ. Ιἱ9γος. Ιέοια 

Άγπι. ἰώσητος. Β],, Ἱ. Οορί. ἡ ἑωσὴφ. 

Α. Μι. 11. Νυὶς. οαί. ρτας. || -- καὶ 

µορία ἰακώθου. Ὦν. 99. ΡΕΓΠΙ. 9. σα, 

(η) ἐθεάσανσο. Ὦ. ποίαγιπὲ, «ππί, ο0ΓΗ. 

οο]δ. {ο) σὺν σόπον, ὅπου. ). Ατῃς, 
σαπί. 00. «ο. (ϱ) ΑΒΟΡΙ, 191. 
ϱ29. Μί.θ. ᾖ({0) πορευβεσαι, Ὁ. οαΠ!, 

Λάάαπέ]ος Ρο5δί σαξδάτου, «οἱ. ϱ0ΓΟ. 

εί Ροξί σαλώμη, ΔΥΤ. Ιάθτος, Ατιη, | ἡ 
που. 1. 11. 568, 89. 194, 9185 (ο αι 

αἰ. 1.) 909. 995. Εν. ϐθ. αἱ. 26, Μι. α. 

ος ἀ. Εξ, 19. αἱ. 9, Εὰ. ἡ. Οα1,Μ. 69, 
τρια. μα ΟΥ. ος Ἐ αἱ 4. 
(ε) αἰι]ογωπέ, «οἱ.  {(8)Ξ 1Η. εαπε, 
οοἱΏ. οογῦ. {(ἐ) σὸν ἠησοῦν. Μ, 13. ὀ9, 

118. 1941, 149. ἵαπ πα, 9185 (οµῃ αἱ, Ὁ, 

99933 935. Ὦν. 1. 19, 81. 23. Μι. Β.ο. 

4.6, Κ.ρ. 2, 19. αΙ. 6. Εά. δ]αν. (οχς, 
1.) Υυμ. οὐ, τὸ σῶμα τον ἰήσορ. 0. 

18 
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” ’ ... β / . ΔΝ 

μνημεῖον } ἀναωτείλαντος" τοῦ ἡλίου, Καὶ ελεγον προς 9 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ι Άν ” , [4 - 8. 

Καὶ Ἡ λίαν πρωὶ τῆς μιῶς σαςθάτων Έρχονται ἐπὶ τὸ 

6ΑΡ. ΧΝΙ. 

« ΑΜΑΝ Αα] ή ς ν) ῤ ” 2 σα... ο ύρ 

εαωυτας τίς ἀποχκυλισει Ίψεν τον λιύον {εχ της νρας 
Γν 3 Γω ” πι αξ 

φου μνημείου» αζοὶ μόνο) Ην 9)εωροῦσων ὅτι πο- 4: 

αεκύλισται ὁ λάθος" ἦν γὰρ μέγας σφόδρα»΄ Καὶ εἶἰσ- ὅ 

ελύοῦσαι εἰς σὸ μνημείου, εἶδον νεαγίσκον καθήρανον ἓν 

σοις δεξιοῖς, περιθεθληµένον στολῆν λευκήν' χαὶ έξεθαμι- 

θήθησω. “Ο δὲ λέγει αὐταῖς' μὴ ἐκθαμβεῖσθε' ᾖησοῦν 6 

ζητεῖτε Ρ 
/ μα ο 4 « “ 3/ αλ ᾿ ο ος 
εστω ὧδε' δε ὁ σοπὀςν ὅπου έθηκαν αυτον. Αλλ υΌπα- 7 

ν Αι Ν .΄ / 2 / ᾿ 

σον ναζαρηνον, τὸν ἐσταυρωρ.ενον' ἤγερθη, οὐκ 

. ον - υ ” .. π ι] / / 

φέτεν είπατε σοίς μιαθηταῖς αυτου, καὶ τῷ πετρῳ, οτί 
έ - Ν / ω ολ - ”/ ι 

“προάγει ὑμιῶς εἰς τὴν γαλιλαίαων' ἐπεῖ αύὐτον ὀψεσθε, 
9 ο  Ἁρη 

-παθως εἰπεν ὑμὺ. 
» νο δν κ. / ν / ν 

σου ϱ)Ίμειου έχε έ αυτος 760205 Λαί ἑἐπστασίές; Λαέ 

Καὶ ἐξελβουσαι ἆ Ἡ, ἔφυγον ἀπὸ 8 

οὐδενὶ οὐδὲν εἰπον' ἐφοξοῦντο γάρ. ] 

[5 Αναστὰς δὲ ἘΓπρω) 5 πρώτη σαςξὄώτου,, 

4 Ἔταγυ. 

Ἰ(α). ἕρχονται πρωῖ μιῶς σαθθάσου. Ὦ. 

οπμέ, [ λίων πρωςξ- οο]Ὀ. λίανΞξ Ὦ. 9ΥΓ. 
΄Ατπις οππέ. | ας μιᾶς] σῇ μιᾷ σῶν. Τ». 

αἳ, 9. Ἐπς. Βενοτὶ «εἴο]ίοη, Ηεξεγεῃμ. 
ἴμιᾷ. Β. 1. 8υτ. Υυς. πρώτη. Ἀ]αν. 9. 
«οἱ; µίον. ΤἱΟΠΥΝ.Ι| σαᾳθοάσων] σαθθάτου. 

96. ΑΙῑις. δίαν. 5. ὃ. τῷ σαθεάτῳφ. Μι. 

19. μπα δαῦζα(ἑ, οαηῖ. οο]Ό. ργέπια δαῦ- 
εδαίοτισα, δοῖπι. Ἱ. (κ) -- ἔτι. Κ. Τ. 

«πο. 119. 114. αἱ. 5. Μι. ν. Ἐπςε, Ῥεει- 
:4ρ-Νσςδε. Ὠχοπρ]ατῖα αεοπταία αρ. 
Ἡοφγε]. Ἱθγος. ὀγίοαπι, Ν υἱσ. σουπι. 

1. ογἱεπίε.Ίαπις Λας {(Υ) ἀνσσέλλον- 
σος. Ὦ. ΝΥ58. ογἰεπίε, οαπ{. οοἵ ο. Τγ- 
«6ΛΟΝ. ἀἰδετίο. (2) ἀπὸ, 00.18. 14. 
69. 151. Μι. Ψ. δεπιε]. Ες, ἨΝγες. 

«σγοτ. ({(α) ἦν γὰρ μέγας σφύδρα, καὶ 

«Ἕρχονται καὶ εὑρίσκουσι ἀπεπεκυλισμένον 
σὸν. λίον. Ὦ. (ζαπί. οοἱῦ. οογῦ. Πς. 
Ἱίοπα 8ΥΓ, Ι16ΓΟ8. (0) Ξ ἘὈ. εαπέ. 

(ο) ἰδοὺ, προάγω. .. ἐκεῖ µε .. 

ἡμῶν. Ὦ. [ἱ καθῶς εἶπεν] ἰδοῦ εἶπον. Με. 

 ς 
. ερηχκα 

Β, ο. καθώς εἶπον. 40. Ἴ9. νεισ. οοτῦ, 

(4)ΞΑΒΟΡ (8.σ.)ΕΙ.ΜΕ. Ἐν. 1.6. 

8[. 886. Μι. ΒΥ. α1. 325. Ἐά. 8γτ. αἱ, 
ντ. ἨἩϊοτος. Ατγ. Ῥογεα. Οορί. 41. 
λται, σοἵ. 8]αν. Υα]ς. Τί. ΤπεορΏν]. 
(ο) Θ50 εοᾳπσπέασ Ιπάε η «οπηαίε 

(ποπο αἆ Άποπα πεσιε ἘναπρεΠ! Ξ- Γ. 
ο Λλείστίςσο ποίαπέαγ ἵπ 191.198. Έα 

.ὅσπι οἵἵηι α ποπ Π1ς, Ίππο α Ρ]αγ]ποῖς, 

αὖ οπιπίρας ρεης αγαςὶῖα Ηὐσὶ, αν 
ασουτα(νοτίνδας, αὉ Εαΐοος ἵῃ α)ῑὶς νεγο 
«τατῖς, αςοιιγαεἶς, πι τἵςν Ῥ]ατ]πεῖς, Πο” 

πα τἶτη ἵπ. Ῥαϊωκιϊηοπεί Ἐναησε]ίο, 
τερεΓία 6556: (ορίαπίτ 5εμο]ῖα οοἵ- 
συπι Ε,. 1. 29. 94. 94. 96. 91. 98. 39. 

40. 41. 108. 199. 191. 198. 148. 151. 

«186. 195. 199. 906. 909. 910. 991. 
«999, οί Υἱείον, Βετογις, Οσπιπιεπία- 
έοτος πάσα αρ. Ἐν υπ ατα Ν γερε- 

ἓπας ογοί. ὁ, 4ε Τοξῦγ. Ἠτεγοηγπλς, 

«ῬΏε Επεερίο τεβεγί θεμο]ῖοπ εοᾶά. 1. 

:06, 209. εἶπι Ἡποπβααο αἄροςιυίεος 

« ἐφάνη 9 

Να. ο αἱ ϱλιω - 

ε.α. ας Ωω 
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” /” / ὀ ” 3 Ἀ ς 3 ΄ « Δ 

πρῶτον µαρίῳ τῇ ριωγδαληνῇ, ἀφ ἧς ἐκξεθλήκει ἑπτὰ 
/ 1 . // ) ν ρω 

10 δαιμόνια. Έ κείνη πορευθεῖσα οπηγφειλε σοῖς- μετ 
3 . / ” α / “/ . .” 

11 αυτου γενομνενοίς πενύθουσι καὶ Λλαίουσι. Κακεῖνοι 
Δ ’ ] [ήν -ω Ν εθ / 3 ρω 2 ’ {/ 

ακουσαντες οτι σ λαι εὐεαύη υπ αυτῆς, Ίπιστησαν. 
ΔΝ Δ ” κἳ υ 2 ως -” 3 / 

19 Μετὰ δὲ ταῦτω δυσὶν εξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφωνερώθη 
19 ε α. ϐ - / » -Ανὶ / κ ο] ρω .ε 3 

19 εν ετερῳᾳ Μορφή, ποβευοµενοις εἰς γβΟΥ. αλείνοι απελ- 
/ ας δι ” ” ου 3 / 9 / 

θόντες απηγγειλαν τοις λοιποες' ουδὲ ἐχείνοιίς Εεπιστευ- 
ϱ/ . / ᾽ ο» // ” 6 5 

"14 σαν. Ύστερον"., ἀνακειμένοις "αὐτοῖς τοῖς ἔνδεχα ἐφα- 
/ μα τη Δ . / δ΄ {τν ν 

νερώθη» χαι ὠνείδισε σην αοπιστίαν αυτων κα! σΆλήηρο”- 
ν ” ϱ/ ρω η, .) ΔΝ ” / 1 

καρδίαν" οτι τοις 9 εοισουωένοις αυτον ΕΥΊΥΕΘΓ»ενον θρουκ 
. / 

15 επιστευσαν. 
ΔΝ α’ ) ” / 3 Ν 

ΡζΚαι ειπεν αυτοις' πορευθεντες εἰς τον 

ζςΆποη65. Ας ἴπ ο. Α. 6ί, {οδίε ΒΙΓ- 

ολῖο, ἵη ρἱαγὶπεῖς ορίΐπια» ποία» «οάἷ- 
εἶοις πυπετὶ εεσίίοπαπα Επξερίαπα- 

τυπα 5. Αποηιαιαμασι πίτα νεΓςαπα 

Δ. αἀθερῖρίέὶ πο 5υπί. || ἨΠαρεηί ρε- 
πίος]μαπι παπςο οοἀῖσες σγοδοῖ, εχεερίο 

Ἅπο Β, ΟΠΊΠΕΣ, Ἐναησε]ϊείπτῖα, οίἶαπι 

ππίϊαπσῖοτα (ο. 5τ, 1. 9.6. Μι. ΒΗ.) 

κυπι ουπαχασ]ῖς, Ύοτδίοπος, οἰἶαπι 

Αγτα Ἠϊετος. (η Αγπιεπα ΊΥ οἰειεηῖι5 
οπίάεπι Ἀαπο ρε[ῖσοραπη 5εοτεῖπι εχ- 

πα σετῖ ἐγαδτί, εἰ Βεησε]ϊας ἵπ Αγηι, 
πης8. ναγῖῖς πό] ςἷῖς α τε]ῖαιιο Ματοί ἰ]- 

Ότο ἀῑς]ππσί παγγαίς νεγαπι πες ἵπ 

᾿Απηίε]οά. ποφπε ἵπ Οοηδίαπ(ϊπορ. 
εἀάίῖοπε α {οχία εοραταίιΓ.) Αρπο- 

βομπί Ργερίοτοα Οἶεπι. τοπ. οί αἱοχ. 

(Οπειτη.) Γ1οήΥγς. αἷεχ. Ἡϊρροι. ἵγεη, 
«Απιπον. οί Ταΐαῃπ, ἵπ Παγποπίϊς, 
Ααζίου 9υΥπορς. ΟΥΡ. Πάροχος. Νεείου. 

ἆλαπιαςο. ϱΠοῦῖας, ΤπεορΗγ1. Απιῦη, 
-Λπς. ὤτορος. Οπδείαη. ΑΠ. | Οοάεχ 
1. εί 9ΥΓ. ῥ. Ἰη πι, ροδί ἐφοθοῦνσο γὰρ, 

ποίαηί: φέρεταί που καὶ σαῦσα" πόντα 

δὲ σὰ παργγελμένα τοῖς περὶ σὸν σέτρον 

συντόμως ἐξήγγελαν. μετὰ δὲ σαῦτα καὶ 

αὐσὸς ὁ Ιησοῦς ἀπὸ ὠνατολῆς καὶ ὤχρι 

δύσεως ἐξαπέσσειλε δ αὐτῶν τὸ {ἐερὸν καὶ 

ὤφθαρτον κήρυγωα σῆς αὐωνίου σωτηρίας. 

Ταπςο ρειρῖί Το: ἔσσιν δὲ καὶ παῦτα ϕε- 

θόμενα μετὰ πὸ ἔφοξοῦντο γάρ: ὠἀναστὰς 

δὲ Κι κ᾿ ο (0 --- ὁ ἐησοορ. / ἠβ 19, 09. 

194. 191. 200. αἱ. 90. οἱ Ἠναησος- 

ἰαμία. Μί. Κ. ρ.2. Ἐά, Αι. γπΐς. 
πι», οί ο. αἰχίΐμα, ραί. οἱ). 0)» 

δεν. Ἰ. 2. πιατί. (οἱ. ΤΠεοΡΗΥΙ, 

(5) πρώτον σαθοώπου. 94. 38. Μί. 9. 

σρώτης σαθθάτον. 64. αἱ. 9. 3υτ. Ρ. 

πρώτης σαθθάσων. 98. 41. πρώτη σαξθά- 

σων. Ἱ.. 1. 11. 11.40. 108.αρ. Βΐνο, 
191. 999. 990. Ἐν. 18. αἱ. 96. Μι. Β. 
ο. {. Ρἱ9. 10. 19. αἰ.Ἰ. Οορί. σρώτη μιᾶς 
σαθθάτου. Αγ. () ἐφανέρωσεν πρώ- 
σοι. 1). συ. ἐφάνη πρώτη, 9Γ. πρῶτον 

«Άτπι. Πϊογ. (1) ἀπελόουσα. Κ.495. 19]. 

999, Μι. 10. ΡΥΦΟΙΥΡΟΛΑς νογο. ο019. 
«ος. (1) πενθούσι καὶ κλαίουσι μετ αὖ- 

σης. 3ΥΤ. Ἠϊσγος. (1) ὅτι ἔλεγον, ὅτι ζῇ καὶ 
ἐθεάόη ὑπ) αὐτῶν, ἠπίσπησαν αὐταῖς. 8ΥΓ. 

| αὐτῆς] αὐτῶν. 004ο6χ αρ. Ώο2. ἂἈτπη, 
(πι) ἠ- δὲ. ΑΡ. 1. 115. 935. Μι, π. 
14. Βγτ. (8Τ. ρ. αὺείς. αἲξ.) Οορέ, 
εολὺ. σοῦπα. 1. πιανε. γπ]ς, ο. εἶχιίη. 

«() Ξξ 1, 19. Μι 1 Ῥψε, αἰγ. 5ΥΥΓ, 
Ἠ]ετος. (ο) -ᾖ- ἐν νεκρών, ΑΟ, 1. 11, 

35.99. 61. 69.893 194. 161. Ἐν. 95. 
ϱ3 αἰ. 4. Μι, ο. 819. Ρ. Αγπιι Ν]αν. }. 

9.5. ᾖ{(ϱ) -- Εἰ ἱ καἰς[ασίεβαέ 
ἀἰοεπίεο: Βεεμίιηι ἐοίια ἐπφιίαἰἓν εξ 

ἐπογεαιέαέν ιὐνέαπίία εδἰ, ΦιιΦ ΠΟΠ 

δὲπ{έ ρεΥ ἴπιπιμπάο» δρὲγέέο υεγαπο {λε 

αρργελοιαέ υἐγέμίεπι, [άοΐγεο Ίαθι πιο 

γευεία /ιδέηίαπι ἔπαπι. Οἱ όππι οχ- 

επρἰατία εί μια χίπις φτα ζὰ 4ρ. 11ος, 
1 ὁ 
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μη / /“/ ος Ἆ ᾿ / 4 9 

ποσμον Ἱαπαντα, κηρύζατε το εὐαγγελιον πὠση τ 
/ 

ΛΤΙζΓΕ/. 
Ν 

δὲ ἀπιστήσας, κωτακριθήσετο,. 

4 Ν ς 

Ὁ πιστεύσας καὶ ![βαπτισθεῖς, σωθήσεται ὁ 16 

’ ' - 3 ” ρἅ / ι 

στεὐσασι ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόμωτί ου 
΄ ρ ” ΄ 0 / .- 

δαιόνιω ἐθαλοῦυσε γλωσσαις λαλησουσί χαμαῖς"' 
τε ᾿ ω ο έ6 - ; αχ ΄ 5 τν 
᾿ Ὄψφεις ἆρουσι καν Φανάσιμον τι πἰὠωση, οὐ µῆ αυ- 18 

λ υ :  »».»μευ ο” . / Ν 

πους βλάψη:' επί αρρώστους λείδος ἐπιῤήσουσιν ναι πα- 

ως / ο” ι ΔΝ . ” ί 

λώς ἔξουσω. ὉΟ μὲν τοῦν. Κύριος}, μετὸ τὸ λαλῆσαι 19 
7 ] / /“/ ΔΝ 3 Ν Ν .) / ν] 

ουτοῖς, 3 ανεληφθη” εἰς τον οὐρωνον, 3 κοὶ εκάθισεν ἐκ 

δεξιῶν τοῦ «εοὺ.. ᾿Επεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν παν- 90 
ιν ’ ο λ Ν 4 

ταχοῦ, τοῦ κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεδαι- 
-” Ν ” 2 ’ η 

οῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων.ὸ ] 5 

πα βλάψει. 

(ᾳ)Ξ0Ό.5τ, 925. 8Ιαν. 2. σαί. (ϱ)-- 
ὃ, Εν. 91. ἘΕὰ. (8) καὶ ἓν ταῖς χερσὶν. 
1.. Οορί. Αγ. καθαῖς' καὶ ἓν ταῖς χερ- 

ον. Ο3 1, 38. Ἐν. 6. 8ΥΓ. Ρ. ο. 894. 
δἰαν.].2.8. (0 1ν. 18. (α)Α 
οΡΕΕἄΗΠΕΙΡ. αἱ. 51. ρ]ατεδύα. Μί. 
ν. 19. α]. 18. Εά. (01.903 
Ἁτηι, β]αν. 1, 9. 9. (Φ) - Μησοῦς. 

ος! 1. 19141. αἱ. δ. Μι. 10. Ἀτ, έτ, 
Οορί. Ατιη. Β]αν. 1. 2. 9. δαχ. Ὑυ]ς. 

«οἱῦ. οογΡ. Ίτεη, (7) ἀνεφέρετο. 96. 
:40. ἀνελήφθη καὶ ἄνεφίρετο. 08. (α)Ξ 

Βίαν. 1. [ἱ Φιοῦ] πατρὸς. 1 Χ αἱ νἰἀείων. 
Οορί. Ατπι, (0) --- ἁμήν. ΟΣΡ 

(2εά ἴπάε α ν. 10. ἵη Ὦ. οπιρ]ῖα φογ]ρία 

δυηί παπα τεςεη{1οτ].) ΕΕΤΤ. Ὦν. 1. 

2.6. ΑΗΙ πα]. Μέ. Υ. 19. αἰ. 19. 
Τά. (ειῖαπι Βέ. 9.) Άγ. τοπ, Ἑτρ. 

οορί, ΔἱΗ. θ]αν. οοἵο. καί. Ρας. 
(ο) διῦδον]ρίίοπος εοάϊουτα: Εύαγ- 

γέλιόν κατὰ µάρκον. || Εὐαγγέλων κα- 

σὰ μµάρκον ἐτελέσθη, ὤρχεται αράξις 

ἀποσσόλων. |. Τέλος ποῦ κατὰ µάρκον 

(ἁγίου) εὐαγγελίου. | Τὸ κατὰ µάρ- 
χον εὐαγγέλιαν ἐγράφη ῥωμω]στ) ἓν ῥώμη 

(αΙ. ἓν αἰγύπτῳ) . . « ὑπηγορεύθη ὑπὸ 
πέτρου . . « ἐπεδόθη μάρκῳ σῷ εὐαγγε- 
λισσῇ, καὶ ἐκηρύχόθη ἓν ἀλεξανδρείᾳ καὶ 

πάση σῇ περιχώρῳ αὐσῆς . .. ἐξιδόθη µε- 
σὰ χρόνους 6 8. ΙΑ. τῇς σοῦ χριστοῦ ἄνω- 
λήψεως . . . ἔχει ῥήματα ὁῳ 8. ὤχοε (δΐς 
Ρ]ετῖαιθ, Ῥτο απο΄ ποπ] Ἰαδεπί 

/χοῦ 8. χ.ζ) 8. ἀλιοδ.. «. στίχους αι 8. 
ἆφ 9. φφό (λαφς) 9. φχ. (5ἱο ριοτῖᾳε) 
5, ὧχς 8. αχις (ιχιζ) 8. ἄψ 5. β. 
Ύονεις ΜΡΟΟ. . . « πεβθάλαια (1η 
«ο, Α. πιππεταπέαΥ {αηίαπα σλβ) σλγ 

5. σλὸ 5. σλε 5. σλς 8. σα, ., ῶ,τλοὸ 
πιμἑΕΠΜΗΥ μή. | 

Σημεία δὲ τοῖς πι- 17 

κ 



ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 

ι ι : 

α ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλὸὶ ἐπεγείρησαν ἀνωτάξωσθαι δι- 
. Γ ” / 

ἦγησω περὶ σων πεπληροφορημένων « ἐν ἡμῖν πραγμᾶ- 
υ Δ / ς ὃν 9 ων αν ᾗ 

9 ων, Καθὼς παρξδοσαν ἡμῃν οἱ ὧπ ἀρχῆς αυτόπται 
/) » ; ον βκαὶ ὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου ᾿Εδοξε κὠμοὶ ὃν 

παρηκολουθηκότι ἄνωβεν πᾶσι ἀπριθὼς», καθεξης "σοι 

4 γράψαι, κράτιστε «εόφιλε, ἵνα ἐπιγνῶς περὶ ὧν πατη- 
΄ 

χήθης λόγων τὴν ἆ ἀσφάλειαν. 5 
ἳ / ρω ” / 

5 Ἔφγενεο ἐν ταῖς ἡμέραις ἠρώδου, που [βασιλέως 
ρ νὰ ὲ / // ε ; κ. / εξ 1ρλν 
τῆς ἰουδαίας» ἱερεύς τις ὀνόματι ζαχαρίος» εξ ἐφη- 

/ λρη ον αμ ο 8 Δ 2 ϱ/ 2 . { "µερίας αθιά᾿ καὶ 'οδᾖ γυνή αὑτοῦ ἐκ τὼν Φυγατέ- 
. λ Να δα 4ἱ 2 / ’ δὲ 6βων ὤαρων, καὶ τὸ ὄνομω αὐτῆς ἐλισάξετ. σαν δε 

λ ιό -- ν ” ” 

δίκαιοι ἁμιφότεροι ] ἔνωπιον τοῦ «εοῦ, πορευόµµενοι Ἐ ἐν 

πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμιασι τοῦ λυρίου ἄμεμ- 
Ν . ος 3 , / / ο / ο” 

ηπτοι. Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέχνον» χαθότι ἡ ελισάξετ ἦν 
” Ν: η) / / 2 ο, ς να 

στεῖρω, καὶ ὠμφότεροι προθεξηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις 
- ον / » ν ο 

8 ωὐτῶν σαν. ᾿Ἐφγένετο δὲ ἐν τῷ Ἱερατεύεμ αὐτὸν ἓν τῇ 
μας ο” 

μυ] 
033 γυνὴ αὐτῷ. 

προ: Κασὰ λουκᾶν. Ῥ. Εὐαγγί ᾖἹ. 0ο. Ίαι. ο]. (ο) συγγράψαι, 

λ/ον κατὰ λουκᾶν. Α. ΑΙ. Ἐά. Τὸκα- Ἐν. 93. Μι. 11. (4) ὠφέλειαν. Μι. {, 

σὰ λουκῶν ἅγιον εὐαγγέλιον. 0944. Ἐὰ, (6) Υε. 1---4-- 180. 5τ. εἰ ιο, (ἢ 

Ἔν ποῦ κατὰ λουκῶν, Μι.ς. Ἐκ σοῦ ΕΡΙ, (8)Ξ58, ΜΙ, 1. (απ) 80. 

πατὰ λουκᾶν (ἁγίου) ἐὐαγγελίο. 69. ΡΙ.. 1. 39. Τ8. Ίων. 9. οππΠ{. 0018. 

ἼἼ8. αν 8, Γοτο]. Ὀος]. ο]. σοσπῃ. 1. πιαγί. οπι- 
(4) ΞΓΕ. 869. 121. 139. 996. Ἐν. 329. πε. Π]εγ. Αιξ. Βεάα. (1) ἑναντίον. 
9]. 4. Μι. Β. ᾗ. αἱ, 3, ϱ)--ε ϐῬο0.Τ3. Μι. 5. (5εἆ τες. ἵη δειρ]1ο.) 
ὁρίγηὲ Φαπείο, ἀοἱΠ, γετοΏ. δετη, ὉΟΥΣ, Λὐς1ι ... αᾱ οτίηοᾶ, 



246 

Κσάξει τῆς ἐφήμερίας αὐτοῦ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

1 

σΑΡ. Ι. 

η, ”/ ” ων 
Ο2 έναντι του ὤεου, 

Κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας έλαχε του Φυμιάσαι, εἰσ- 9 

Καὶ πᾶν τὸ πλᾖ- 10 

Ορ ος δεν δν Ρ προσευγχόμιενον΄͵ εξω σῇ. ώρα. σοῦ »υ- 
-” / | ὁ 

ριάματος. ὪΩὪφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος υρίου» εστὼς ἐκ 1 

δεξιῶν του υσιαστηρίου τοῦ Φυμιάµωτος. ἹΚαὶ Τετα- 12 
/ ” / πι ου οκ αν 

ράχθη” ζαγαρίας ἰδων, καὶ Φόβος ἐπέπεσεν ἐπ αὐτόν. 

Ένπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος" μὴ φοξου ζαχαρία" ὃι- 18 
) ᾿ , - ο Νίκ τν λμ ᾽ / 
ότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου’ καὶ ἡ γυνή σου ἐλισάδετ 

Ἅ λ » Ν εν δν ργ/ ΄ “/ 

ελθων τι εἰς σον αῦν του. Ἡ κυρίου. 

΄ 1π 4 5 // κἳ / να.” ” 3] / 

γεννήσει υἱον "σου ' καὶ χαλεέσεις το ονομα αυτου (ωῶννήν. 
νο / ν, / Ν λα...» 

Και έσται χαρᾶ σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοι ἐπετη Ι4 
ἑ ὁς., ον / ”/ δα κ. 
Ἐγοίσι” αυτου χαρήσονται. Έσται γαρ ϱεγας ενώπιον 16 
1ι χ / /“ ἃ ιο ΔΝ / 2 ΔΝ / - Ν ΄ 

. Άυριου καὶ οἱνον πα σιπερω ου µη πιη’ καὶ πνευ- 
ε / / / 3 η // ᾗ λ « 

ῥατος ἁγίου πλησθήσεται ετι 7 ἐκ κοιλίας «ητρος αυ- 
” ΔΝ λ μα ε" 9 λ 2 7 . ο 

σου. Και πολλους των υἱών Ισραήλ επιστρέψει 2επι 16 
’ ων νν ε -” Ἱ 5 ην ἃ 4. να / 

ἄυριον τον «}εον αυτων. Και αὖτος πβοελευσετας ενω- 17 
ι -” / Ν / ” ’ 5 / 

πιον αυτου εν πνευµατι χα δυνάμει λίου, επιστρέψαι 
η, / 3 ΝΑ / ια, ) ” ι) ’ 

καρδίας πατέρων ἐπιέ τέκνα, Καὶ ἀπειθεις εν Φρονήησει ας. 

Ρ / « / ο / λ / νοκ 
Καίων”» ετοιμὰσαι "πυρίῳ λαον κατεσκευασµενον. Κάι 

. Τ σοῦ. 

5. {() Ξ ΑΟ. 1. 89.106, 108. 
191. 99603 αἱ. 18. Μι. ΒΗ. ς. ἆ. ς. 23 
10. ΤΗ]. 11. αἰ. 9. Ἐά. ΟΥΓ, ΤΙ, Ῥεει.- 

4ο ΟΥ. (κ) τοῦ 9εῦ. Ε.θ9.το. | 
194. 161. Ἐν. 9. αἱ. 8. Μι. Ε.Κ, Λη- 
"ος. ΤΠΕοΡΗΨΙ.  (γ) ἐν σῇ κοιλίᾳ. 
0σά. ππις. αοίᾖ. σοἳ, ΟΥΡΥ, Απιος. 
γ!ρ. (αρ. ζην. (2) πρὸς. 1. 19. 191. 
8]. 9. Με. χ. Ἐά. 8]αν. Ονὶς. Μεπιε]. 

/ 
Οἱ) ἐναντίον, . ΕΝΝΊ6ΕΙ/. ο σοῦ λαοῦ ᾖν. 

(10) συνάξει, 8. ΄ (1) ΑΟ. 11.96. 58. 
ϱ9. 19. 9Ε. 4. 199. 199. 1456. 106. 

Ἐν. 9. 3. 94. 31.18. Μι. Β. α. σ. ᾳ. 
10. 11. αἰ. 6, ΟΝΗΥ8. ἔνώπιον. Τ.. 

(πα) ἔναντι. 15606. ᾖ{(π) δι. 03Ρ.5υ. 

50, 144. Μι. 11. Ῥεί». ρ. (ο) 5Η, 

Ἐα!ιΡ. α].29. ρ]άγεδνε. Μέ. ΗΥ., αἱ. 
19. Εὰ. ἀοίβ. Ν μἱς. πχς. Εοτο]. ἦν τοῦ 
ὄχλου. Μι. Β. | - ᾖν. Μι. α. α. | 

ποῦ λαοῦ. 985. νοτοη. ο0)Ρ. πεῖπῃ. 1. 
(0) απροσδεχόμενον. 191. Ἑν. 44. οί. 

(α) 5. 19 -- Εν. 88. ΄ (ς) ἐφιθήβν. 
61. αἲ. 8. (8 Ξ Ὀ.ρτ. 1. Δαμίά. 
Β]αν. 9. ΑπιῃἩγ. Λας. || Απίθ υἱὸν Ρο- 

ηυηί β]αν. ὃ. Ατπις Ὑυἱς. Τε. ΤΠερ- 

ΡΙΥΙ. Ορις ἵπρ.  ( ΑΒΟΡΕΡ. 

το. 91. 149. 145 184. οἱ. 4. Μι. Υ. 
9. αἱ. 9. Μι. τ, 10. Τε 

Τι. ΤΠεορΗΥΙ. Βομο[ία ἵπ Μί. α, 
(α) απροσελεύσεται. Ο1,. 66. Ἰ8. Με, 
ῬΥ. προπορεύσεται. Ὦγ. 80. 11.9. Μι. 

ἃ. ἵπ ἰοχία. ποριύσεται, Ἐ. | Ἐοο. 

Ουἱς. αιαίετ. (9) Οοπππα 4ε]επί 
πορην]! αρ. οἱ (6) ἓἰ- τῷ, Α. 

.. 
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.” / αν) κ νο ῳ Δ  ψ / 

είπε ζαμαρίως προς τον ὤγγελον κατὰ τί γιώσοµωι 
-. 3 λ / κ 8” / 

τουτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσξύτης, καὶ ἤ γυνή µου πβο- 
μη . ” . ’ δ υ” Ν. 9 ΔΝ  / 

19 Θεζηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αυτῆς. Καὶ ἀποκριθεις ὁ ἄγ- 
ιο Γη λ 

γελος εἶπεν αὐτῷ. ἐγώ εἶμι γαβριλ, ὁ παρεστηκως 
ϱ) / ” . . αν / ” / χα 

ενώπιον τοῦ «εοῦ' καὶ ἀπεστάλην λαλζσαι προς σε, οί 
μα Χ / . Ν 

90 εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. Καὶ ἰδοῦ, ἔση σιωπῶ», παὶ 
«ὁ / Ὁ / / αι 

μὴ δυνάμεενος λαλήσαι ὤχρι ης μέρας γενηται ταυτοῖ 
α’ ω / 

ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις µου, οἵτωες οσο πλή- 
η ὃλ. 8 Ν Ν : νο ε ια 

ολ ῥωθήσονται εἰς τον Άαιρον αὐτῶν. Καὶ ἦν ο λαος “προσ- 
ὃ .. ο.» Ν ἅ / νἱ ον ε ’ ν {32 // ” / 

οπών τον ζαχαρίαν' καὶ ἐθαύμαζοω "εν τῷ χβονίζειν 

΄. Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι 
) Γη χκ3 / ο 5 ην ε./ 3 -” ” 

αυτοις' χαί ἐπεγγνωσωα», οτι οπστοσ/ον ξώβθαμεν εν τω να] 

. Ἡ ν] ”. ”./ 

99 αυτον 5 εν σω ναω. 

ΔΝ κι .” ϕ . ” ΔΝ πλ / /“/ ὶ Μα. 

καὶ αὐτος ἢν διανεύων αὐτοῖς' καὶ Ὁ διέμενε Ἱ κωφός. 
ἄἅ / ε ο) ; αι / «ώ 

ϱ9 Καὶ εγένετο, ὡς } ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουρ- 
΄ ] υ ΜΑ. ως 3 Ἀ α’ ε ” ] . λ 

ον 94 γίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς. τὸν οίκον αὐτοῦ. | Μετὸ δε 
/ λ / // / 2 Δ δο, 

παύτας τῶς ἡμέρας [συνέελαθεν ἐλισάδετ ἡ γυνή Ὁ αὐ- 
- // Ν / ε κ) ” / / 

σου καὶ περιεκρυθεν εαυτῆν μήνας πέντε, λεγουσα” 
α)« | ϱ/ ϱ/ / /”/ ’ 3 εν. ον 

98 Οτι ούτω οι πεποίήκεν ο κνριος εν Ίμεραις ὃς 

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός µιου ἓν ἀνθρώποις.] 

πει ν ω ν  σὰο η ᾿ ο κ ο. 
ος Ἐν δε τῷ μηνὶ τῷ ἔκτῳ ἀπεστάλη ὁ Ὁ ἄγγελος γα- 

9 Ν/ ν ρω - . / ” ὉὉ 

Εριὴλ Ρὑπὸ΄ τοῦ «εοῦ εἰς πόλιω Ἱσῆς γαλιλαίας» "ᾗ 
. Ν /” ἹΠ Χ θε . ο ΄ 5 ὃ ΔΝ 

21 ὄνομιοι νωζαρετ; ῥος παρθενον µεμνηστευµενην ἀνδρὺ 

ἆ Οἱ πλησθήσονσαι. 

(4) ΡὈ. Ου. (6) προσδεχόµενο. Ὦ. ἀῑεο, ΒΙΑ. (αι) ζαχαρίου. 64. 68. 
ἐκδεχόμενο. ὅθ. (8) ισπ). Β. (5) 19.990. Μι.ς. 11. ἘναηρεΙςίατία, 
108. 1423 αἱ, 4. ΤΠεορΏγΙ. Απηίςε αὐ- (απ) Ξ ΟΡΙ!, (ο) ἀρχάγγελος. 86. 
σὺν ραυιπί ΒΙ,. Ἅ{(1) δέµεινεν. Ὀ. δτ. (ϱ) ἀπὸ, ΒΙ,, 69. 18. (ᾳ) γαλι- 
118. 123. α]. ὅ, Ἐὰά. ΤΙ. (8στ, Άτε,  λαῖαν. Ὁ. οΏΠί. ἰούδα. Μι. 19. | Ξ:Με. 
Ῥετε. Απ. Ὑπ]ς, Τί. εχο. οππί,) ν. (ϱ)ΞΒ.Μι.α, 19. σαπέ, | - ᾗ 
ἐπέμεινε, Τ]. ἔμενε. Ἐν. 9. (1) δινάμ ὄνομα, Μί. Ψ. || ναζαρὶτ] ναζαρϊιῤ. Ο, 
οαρί, (κ) ἐπληρώθησαν. Ἐ, 1. 61. ΑΙ, Μι. Ύ. Εὰ. 8υΥγ. Οορί. Άιπι, 
Μι.σ.ν. (1) ἐν σαῖς ἡμέραις ἐκείναμ. ΄ ιδ. Τε. τς, ΟΥΥ, δἱς ἐίῑαπι αλἰδί, 
60. 634, ἨἘναπρε]ϊρίατία, Ῥοοδί μον υναζαρὰθ, Λ. 
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ὣ ὄνομια Ιωσήφ, εξ οἰχου 5 δαίε{δ' καὶ τὸ όγαμα σης παρ» 

θένου, μαριάρ. Καὶ ἵεἰσελθὼν' ᾱ--- ὁ ὤγγελος" πθὸς 98 

αὐτὴν, ἅ είπε" χαΐρευ λεχαριτωμενη' ὸ κύριος μιετὸ σοῦ. 
γ / Αα. Ἡ 

--Εὐλογήμένη συ ἐν γνναιζυ. Ἡ δε τφ .Ξξ 
. « Ν ὸ / Ὀ 

λόγφ Τ. Σωσαράχόη”. 00) θΗελογίζετο ποταπος εἰή ὁ ἆσπα- 
Χ αἱ ”/ ο Ν Ιω ε α 5 να. Ν ” 

σος ουτος ”. Και ειπεν α αγγελος αντ μῆ Φοβου, 20 

µαριάμ' εὗρες γρ χὰριω παρῷ τῷ 9εῷ. Καὶ ἰδοῦ 9ἱ 
/ } ΔΝ Ν / ΝΔ Δ / . 

συλλήψη ἐν γαστθὶ, παὶ σεζη υἱον, καὶ καλεσεις το 
/ 2 ο. Μα α’ 21 / ..Ν ἀ. ε / 

όνομα ὤ ντου «ήσουν. Οὗτος εσται μέγας, κά υἱος υψί- 9 

στου κληθήσεται. καὶ δωσει αὐτῷ κύριος ὁ "εὺρ τὸν 3ρό- 

νον δωθὶὸ τοῦ πωτρὸς αὐτοῦ" 
42 α Χκο// 

οίκον ἃ ἰαχκῶς 

κ 
Καὶ βασιλεύσει ἐπὶ σον 98 

2 λ .” ι ” ιο 3 

εἰς τους αιώνας» χοαι τής [βασιλείας αυ- 
«νὰ οὐ. ΝΜ ; ο Ἡλ . λ φομ 
τοῦ οὐκ ἔσται τέλος. Ἠέπε δὲ μαριὼὰμ, πρὸς τον ὤγγε- 94 

. 2/ 

λον πως εσται 
α Γ 9 Α αδζ ) 2 / ι Αλ 

'σουτο» ἐπεί ἄνδρα οὐ γµώσκω: Καὶ 36 

ἀποχριθεὶς ὁ ὤγγελος εἶπεν αὐτῇ" πνεύμα ἅφιον ἔπε τομριθεὶς ὁ ὤγγελος εἶπεν αυτῇ" πνευμα ὤγιον ἔπε- 
/ ν / Ν / , 6 / ο α 

λεύσεται ἐπί σε, καὶ δύναωρως ὑψίστου ἐπισμιάσει σοι" 

5 Ἔ {δοῦύσῳ. 

(5) -Ἱ- καὶ πατριᾷ. ΟΕΤΙ.. 1. 28. 106. 

191. 145. 156. Ι08, Ἐν. 52. 93. αἰ. 19. 

Μί.ο, κ. 19. Ες, 0ἨσΥς. Ολτοπῖς. 
Ἀ]εκ. ἄγοσογ. ἐναππιαε. (ἱ) ἐλθῶν, Α3 
α) Ξ ΒΙ. 1. 181. 6ορί. Ῥαβί αὐτὴν 

Ῥοπαπέ Τ', 69. Αγ, (απ) -{- εὔηγ- 
φελίσατο αὐσὴν καὶ. 9998 ΒΥΥ. ρ. 

ΥοΙΟΠ, -ἵ- Δεπειίαὲέ εαηι, Ὑεγο. «ϱΤΡ. 

() Ξ5 ΡΙ,. 1. 191. Ἐν. 44. Οορί. 
δαΠίά. Άππι. ο. μίεγος. -{- καὶ εὐ- 

Ἀογλμένός ὁ Ναρπὸς τῆς κοιλίας σου. ΔΊ. 

ραί. Απάν. οτεί. (4) Ξ ΒΡΙ.. 1. 
191. 159. 184. Α;πι. δα], οαπ{. τί 
υἰαέέ οι, νετοπ. «οἱΘ. Ὀτὶιχκ. ΑΠΙΡΓ. 

οιίπι αι ένδεί, Ῥ εἴςι νν. Ύ υ]ς. {ος. ρο- 
Υπ. Οµτοή: αἱθοχ. (α)5 ἐπὶ σῷ λόγῳ 
αὐτοῦ. ΟΧ πιοία εἰ ἔπ ἐπίγοίι έῇιδ, 
νοτοῃ. νοτο. «0ΥΡ. σοσπι. 1. Απο. | 
ἐσὶ πῷ λόγῳ, ΟΠΛἱ60 αὐτοῦ, αΏ{Ο διεσα- 
«άχόη ροπυπί ΒΡΙ.. 1. 191. 109.184. 

ο ΑΛ. 10. 995. 

ι ο - ν ι ς αἅ ., 

8 διεταρώχθη ἐπὶ τῷ λογῳ αὐτοῦ. - 

Ατπι σαπί. | ξ- αὐτοῦ. Οορί. Βαμίά. 
Ἰ)απιᾶδο. || διεταράχόμ] ἐταμάχόμ. Ὦ. 

(ϱ) φιιοά οἷο δεπείαἡο- 
8εὲ αμ γοτο. νέτοη. 6ΟΣΡ, (6) --- 

ὅτι οὕτως εὐλόγησεν αὐσὴν. δ9, αρ. Μα- 

αἰν]οἰ. (5οά΄ 1υὶ Ιοροπᾶιιπι νἰάσίατ. 
ἄο. 1. 8. Εοίμῖςα νεγεῖο, Ργο{α. 1. 6. 

(οπν 1 εοἆ.) Ο0οά. αρ. Ἠατοίη. 
οι, Ὀσίακ. 6εσηι. 1, (4) ἰούδα. 9. 
νι Μι. ἆ. (6) -- µοι. ΒΧΣΧΕΜ. 

. 98. 64. 69.91. 106. 124. 190. 191. 
αν. 90ῦ. Εν. 19. 94. 91. 80. αἱ. 
18. Μι. ΒΗ. ο. ἔ. α. «. 1. 19, -αἲ. 4, 
14. Οαριί. 9 ίά. Αδί. Ατπι, Ἀνγ. Ρ, 

τες. (παπα. Άσε, Ῥεεπάσ Αἱ, 
ΟΗ15. Ῥτοεςρ. Ῥα5. εεἶεις. Άπάν, 
ορεί. Ὦωπαξο. ΤΠΕΟΡΗΥ]. | Ῥτο πως 

.. χυώσλω ϱ νο. 38 ἰδοὺ.. 

ῥῆμά σου γεδά]ί γεΓοῃ. 

“/’ 

εσταί ... 

Ξ- 1) «ῷ 99 



6ΑΡ.ΤΓ, 

Γδιο 

ΚΑΤΑ ΔΛΟΥΚΑΝ. 
4 ε.α / /; 

αι το ὃ γεννώμενον 

249 
/ - ’ ον 

Ῥ ὤγιον . κληθήσεται υἱος 

“ 

ο: λ Δ 2 / κ γε ν 3 Ν 

66 Φεοὺ. Καὶ ἰδοὺ, ἐλισώθετ, ἡ Κσυγγενής' σου, καὶ αυτὴ 
-” εἰ . 

συνειληφνια υἱον εν ὃ νήμν 
3 Ν ν) ”” . { ” 

2τ εστω αυτη τη καλουµενη στείρο». 
ωό . ” ἐν 

98  ποιρὰ τῷ «εῷ πᾶν ρῆρια. 

. 

ἔ. αυ ΔΝ ο” Ν ο 

αυτής) και ουτος ΤΝ ετος 

6’ μα 3 ό 

Οτι οὐκ ἀδυνατήσει 
ιο Δ 

η Έρπε δὲ μαριάμ’ ἰδου, 
6 Ὁώ ϱ / / / Ν Ν ϱν / /”’ κ 

ἤ δούλη ὀρρον ο νους κά Κοιτα τὸ ρῆμα σου, καὶ 

οὠπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ὤγγ ελος. ] 

. ͵ -” Ν .Ἡ .) ” δ / ΄ .) 

[ Αναστᾶσα ὃς ῥαριὰμ εν ταῖς ημέραις ταύταίς» ἐπ- 
/ ) Ν ο Ν Ν ” 5 ; “ 17 

ορεύθη εες την 0ρειγήην µετά σπουδΏς, εἰς Ὁ πόλιν Πιούδα. 
, .» ”ν . ΔΝ σα’ η] ἁ λ 

40 Και εσηλόεν εἰς τον οπου ζαγαρίου, καὶ ἠσπάσατο τῆν 
-Ἱ / ο να ε / ᾿ / λ 
41 ελισάδετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ᾖκουσεν 1 ο5 ἤ ἐλισάθετ τὸν 

] Ν .”» 

ᾷσπασμιον τῆς µαρίας. 
/ [ὸ -- /“/ 

«οΗλί αυτής. 

42 σάδετ, Καὶ ἵ ' ὠεφώνησε΄᾿ 

Ἰφήρα. 
(Ε) διότι. ΑΝ Ἅᾖ{(β) γενόµενο. 198. 194, 

191. 290. αἱ. 5. Μι. Εκ αἱ. ὃ, ᾖ{(11)-Γ 
ἐκ σου. Ο. 1 99. Τ8 ἵη πι. Ττε 108. 
194. 101. 1049 Ἐν. 44, Μι. ὰἀ. ς. 
Χ. ΤΙ. Ἐά. 8Υγ. Αγγ, Ῥογε,. ρ. Α2ΙΠ. 

Απ. γιὶς. νους. οο]ὺ. ραῖ. Ῥογι. 

ΑΠ. ἆἳς, Ὠἶα]. ο. πιάτο. ἀῑ5. Ῥτοίε- 
ψαης. Φαεοβί, ϱΣηδΐΠ, αυ ρδί. γΓεΡ. 

Ἠαίπα, ΕΒεερ. πα οπλοᾶ, ΕΡΗΓ, 

Όλγς. Απιρηη. Πρίρμ. Τ]εοἆοιοί. 
Ἕαπιαςς, Ἐπίίγτη. πω οοπιεηίαΡ. 
Ἴτοι. πε. Τεγε, (ο ρῖτ ος ἐει αΠὈῖτ ἐπ 
ει αλοὶ οι (16) Οὗγρ:. Ἠπαρ. Οτῖς. 
ἵπι. Ἀοναίῖαα, Νοφίος, αρ. Μαγίηι 

πι. Γμ]ροπί. Τάας, Ίμεο. Ας. (2ε- 
: 4ε (9) Απὸτ. (αλ1ῖ ομητ(1{) 

ως Η]εν. (αΏΡῖ: ἐπ {ε.) Ν8- 
ΚΣ. (αυ). Υ1ΡΗ. {αρς. Οαρεῖοά. σγε- 

σος, Μ. Βεάμ. | Νο αἀάππέ Βαι- 

δου, 10, Οοά4. πουηηἰ αρ. Ερὴτ. 
6ορι. 5ΥΓ. Ρ. ἄοίμ. δίαν. Ὁ αἱρ. πης. 

᾿οβΗέ. ΥΕΤΟΠ. οογὺ. Ργ]Χ. δεγι. 2. Ρ0Γ. 
[αν], οπιιεΓ, ΠΒἰΟΠΥ5. αἱεχ. Ῥείγ. 
Πεχ, ΑΙ, θ]άποίίσ», Ουτ. αίς, 

. / 

ἐσλίρτησε 

ἱ νεούησε. 

5 σὸ [βρέφος ἐν σῇ 
Ν . / - 6 ’ 6 2 

χαὶ ήσά] πνεύματος ἁγίου ἤ ελι- 
πι ω// «ά εί λ ’ 

φω)η μεγαλη, καί ειπε)' 

Σω σὸν ἀσπασμὸν τῆς µαρίας ἡ ἐλισάσετ. 

(1) «ΙΓ ἐστι, καὶ. Ατῃι, 

ΑΕ. 69, αἱ. 9. ρ]πτγοραο. (1) ΑΒΟΡ 
ΕΕαΚΙΙΜ. αἱ. τὸ. Μι. Ἡν. αἰ. 16. 

Τά. (γερ. (παπα. ΟΗΤΓΥΕ. ΤΠεορηγ|. 

| ξ- ἓν γήρει αὐτῆς. Μι. Β. (αι) σῷ 

Φεῷ. 8. 69. Τ1. Μ. ἆ. ἵ.π. Τ1. 9Υ0. 

πέ νὶἀσίης. νοχον. «οτῦ. εοἱῦ. ΑπιΡΓ. 
παρὰ τοῦ 9 του. ΒΡ],. (1) Ξ νοτοπ. 

0ο. Ε, ποί. αά νς. 84. ᾿ (ο) ἀπέστη. 

Ῥ. ἍὨᾖ{(ϱ)-- τὴν. 191. (4) δαξὶ. 

(1) συγγενὶς. 

᾿0οἆ. βίορλαπ], « μάΦα, Υετοή. ο0τΏ. 
Ίοῦσα 9. ἰούστα. Οοη]θεοί. (τ) ΒΡΙ,, 

]. 69. 18. 124. Ἱίεπι 191. Αν. γη]ς. 

1. ΟΓἱσ. ΟΥΡ. Απιος. | σῇς µα- 
ρίας. 191. (6) ἐν σῇ κοιλίῳ σης (αἷς, 

ποῦ ἡ) ἐλισάθεδ σὸ βρέφος" αὐτῆς. Ὦ. 

οαΠί. |) βρέφος] -ἵ- ἓν ἀγαλλιάσε. Κ, 

50, 16. 106. 8νς. ρ. 1 πι. σαΐ. γ6ς. 
(πασνα, Φεμο]ία νεί. ἵη Μι.α. (ἱ) ᾱ- 

ΟΕ, 19. 99. 69. 1183 194. 
138. 154.918 (οστη ο]. ὅ,) α1. 8. Μι. 
Β. ἀ. πα. χ. ΤΙΕοΡΙΣ), (α) πραυγῇο 
ΡΗ.. ΟΗΕ. 1εΓ, 



950 ΤΥΑΤΓΕΔΙΟΝ 
., ΜΕ ΑΝ νΝ 5 Ν λ. έ / κ 

εὔλογημενη συ εν γυναιξὶ, καὶ εὐλογημενος ὁὃ 

6ΑΡ. Ι. 
κ 

χαρπος 
” / Σ΄ νΝ / ως [ιό 2/ ς 

σῆς κοιλίας σου. Καὶ πὀθεν μοι τουτο, ἴνω ελύη. 749 
κά -” , ΄ 2 ΔΝ Ν ε α΄ 

Μητηρ του πυρίου µου προς µε} Ιδοὺ αρ; ὡς ἐγένετο 44 
« Δ ο” 3 δή . αρ’ 

ὗ φωνὴ τοῦ ὠσποσμου σου εἰς τὼ ὠτώ µου, ἐσκίρτησε 
Χ Ν { 3 ιο ὁ ας ά, λ 4 ς σὸ βᾳίφο; ἓν ἀγαλλιέσει" ἐν τη Λοιλίῳ «ου. Και ψακαρία 46 

΄ 6 5/ / ” 

πιστεὐσωσα, Ὁ Υ ὃτι ἔσται σελείωσις Τοις λελαλημένοις 
5 γα Ν ΄ Ἡ ωχ ών /”/ / , 

ουτῇ παρα κυρίου. Ἰαι είπε ” μαριαμ  µμεγαλύνεί 46 
ς | /΄ ων / . 2 ν. Ν ”- ’ 

7 ψυχή µου τον κυριο, Καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνευμά 47 
Φ) Αλ. ” .” ” ”. / ή πρ 

µου επἰ τῷ Αεῷ τῷ σωτῇρί µου Ότι ἐπέθλεψεν 3 ἐπὶ 48 
Ν / .” ο Ψ ε ή ε] .- ιν ” Ν ”. - 

σὴν τωπείνωσιν τῆς δούλης αὑτοῦ. ἰδοῦ γαρ ἀπο τον νυν 
” -” ’ ϱ/ ο) / / 

µακαριουσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί, Ότι ἐποίησε µοι ὃµε- 49 
” {/.ε ’ η ϱ/ ας ἃμ 3 υ α 

φαλείαο ο δυνατός" καὶ αγιον το ὀνοµα αυὐτου, Και 50 
. . ως .] ΔΝ ον, Ψ ο» / 

«σό ελεος αυτου "οὐ είς γενεας γενεών τοίς Φοβουμένοις 
Φα ως” , / / 2 φ ε . / 

αυτὸν. Ἐποίησε κρωτος εν ρα χίονι αυτου” διεσκόρπι- δΙ 
« / ΄ ; .» ” , Ἆ 

σεν ἁφπερηφάνους ἐδιανοίῳ καρδίας αὐτων. Καθεῖλε ρο 
ΔΝ ’ Να. . ΄ ο 

δυνάστας ἀπὸ ρόνων, χαι ὑψωσε σαπεινούς. 1]εύωντας 58 
») 9 -- ν ” 5 / ; η 8 

ἐνέπλησεν ἀγαίῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπεστειλε πενούς. 
, ΔΝ Ν ε ιο -” 3 / 

᾿Αντελάξετο Ισραηλ παιδὸς αὐτοῦ, μνήσθήναι ἑλέους, δ4 
λ ι) Ν Ν ’ .- ” 

(Καθως ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατερας ἡμών,) Χ ἔσῷ ᾱ- δδ 

ει) / κ / 

ον εν ἀγαλλιὰσει σο (βρέφος. αν) 2 εἶς γενεὼν καὶ γενεὰν. 

() ΔΕΟΗΜΕ. 10.11. Τ9. 106.108. 1. Ιεἰάογ. ΤΛεορΗγΙ. Επέλγαι, 8ο]ο- 
194. 121. 191. 142. 151. 918 (οι 

Δἱ. 8.) 936. Εν. 18. 99. 83. 36.36, αἱ, 
99. ρπγεβνο. Μί. ΒΗΥ. 1). αἰ, 29. 

Τά. Οτἱς. τί νἱάείαγ, δεπε! (5εἆ Ῥῖς 
μί τος.) Οπγοῃ. ῬαᾶβοΠ. ΤΠΕοΡΗΥΙ. 
(Υ) Ῥοβέ πιστεύσασα ραπείμΏ ροπιηί 
191. 149. ΑΙ, | ὅτι] φιιοᾷ, νους. 
φιοπίαπι, Ὑ αἱς. αἲἰϊ Ἰαἱ, φιίαν «αΠέ. 

(α) Εἰκαδεί, νετο. νετοῃ. Οοἆά. αρ. 
Ονίς. Ἰπί. (α) - κύριο. Ὦ. επί, 

Ὅ (0) μεγάλα. ΒΤ ΧΙ, Ίπαρπα, Υ αἱ. Τί. 

| -Ἱ- ὁ 3εὸς. Ὦ. εαηί, (9) ΕΜ.1. 11. 
19, 69.15. ἵπ πιατς. 104. 106. 124. 

101. 191. 151. 200. α]. 95. εί Β4ΤΡοΓ. 

ο, Μι. α, 4. 5, Ἱκ. 1. α. 11. ΙΤ αἱ, 4, 
γά, δαν. Ύ 015.15, εοΥῦΏ, ὈτΙχ. 6ΕΓΙΠε 

18 ἵη Με. . (564 εεἰοῖῖα ἵπ Μέ,α. 5. 
υί τος.) εἷς γενεὰς καὶ γενιὼ.. ΒΟ3 1,, 

ντ. Οορί. Β]αν. ἵπ «ο. νιπάοῦ, 98. 
οωπέ. Γονο]. πιαγί. οιαππεν. οἱ. Λας, 
εἰς γενεὼν καὶ γενεὼς. Ο3 Ρί9. ραί. ἀπὸ 
γενεῶς εἰς γενὰν. Α. ἵπ βπε Ρ58ΙΠΙΟΓ, 

Βα]ιά. ἀπὸ, γενεῶς εἰς γενιὰς. ΑΠ, 
γυῖς. εἰ γενεὰς καὶ γενεών. 3. Μ{. 

111 ᾖἵπ δφοµία κδΦοµίοτιαι, ο]. 

(4) ὑπερηφάνων, 1495. Μι. ᾱ. κ. 1Τ. 

(6) διανοία. ΕΕ. αἱ. 9. εἰ Βατῦετ. 3. 
Μι. ἀ. ϱ. 1]. ΙΤ. | πιεπίε εἰ εογάα 

ΕΟΥΊΙΠΙ, ΝΕΥςΟ. Ίπεπίε οοτάο ἑμρνοτιπι, 
εχοη. (8) σὸν ἀεραὰμ καὶ τὸ σπίς- 
μα, 28. 61, 118. 



σβΡ. 1. 2051) 

’΄ Ἔμειε δὲ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

π ββοῤρι καὶ τῷ ωμά αὐτοῦ Β ἕως αἰῶνος. 
/ 

μαριὰμ, σὺν αυτή σε) ὠήνας τρεῖς' καὶ ὑπεστρεφ,εν 

εἰς τον οὐκον αὐτῆς. ] 

: 1 δν 2 ε / ω ω 5 
δ  Πτῃ” δὲ Ελισάξετ ἐπλήσύη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὖὺ- 

/ πο τά ας Ν. 4 ι ς / λ ϱ 

55 την κα ΕΥΕΥΥγήσεν υ/0). Και ἠκουσαν οὐ περίοίκοέ λαέ οἱ 
-- 2 .” ο“ 3 / ν. ϱ --. 

συγγενείς αὐτῆς, ὃτι ἐμεγάλυνε Κύριος το Έλεος αὐτοῦ 
ια) 2 ” 9 Ν / 3 ” Ν. α / ]ς . 1/ 

ὄθμετ αυτης" καὶ συνεχαιρὸν αυτή. αι εγενετου εν 
. Το» 5 δό ο ’ / Ὦι 

σή ᾿Ω20Υ90η Ίμερῳᾳ 
3 / ” η » Λλ . 3» ” νν 2 -. 

εΧαλουν ουστον επί τῷ οοµμωτ/ σου πώτρος αυτού» ζα- 

ο” .” -ἳ / Ν 

ἦλθον περιτεμιεῶ το σποαιδίον, καὶ 

60 γαρίων. Καὶ ἀπολριθείσα ἤ μήτηρ αυτου «εἰπεν' ουχί: 
Ν / .. ά Ν .’ Ν ας 

61 ἀλλὰ αληθήσεται "Ιωάννη. Καὶ εἰπον προς αυτήν" 
σι αἱ )ὸ 3 ο .) .” κ ας [ιά ” 

οτι οὐδείς εστω Οοο ἐν τῇ συγγενείᾳ σου, ος χαλεῖται 
» ο / /”/ ι) / Ν .) Ἡ ] » Ν 

ϐ2 τῷ ὀνόμωτι τούτῳ. Ἓνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ 
/; / ο ας .". δει Ν / , 

69 σί ἂν «έλοι καλεῖσθαι Ἱ αὐτὸν. Καὶ αἰτήσας πιωαχί- 
./ / “ 

το διον ἐγραφε, "λέγων" 
Δ / 

64 καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 

. / 5 » νλ/ ὰ. 5 ” 

(ωαννης "ἐστι το ὄνομα αὐτουν 
” / Ἀ Χ / 2. 

Άνεῴγθη δὲ τὸ στόμα αυ- 
δι ΄ 

λχαίΐ ελα- τοῦ Ἡ---παρωχρῆµα, καὶ ἡ γλὠσσα αὐτοῦ". 
η . λ 4 Νιλ / μη / / /” 

66 λει εὐλογῶν. τον «εὸν, Καὶ εγένετο Σεπ πάντας φόβος 

᾿ . »”» ᾿ Ί 

Ῥονείς Τον ών. η Α σῇ ὀγδό.  Ο ἐν τῆς συγγενείαρ. ᾿ 

(6) Α. ἵπ ἄπε ρ6β!ποτ. ΟΕΡ. 1. 10. τκ.κ. (ϐ)Ξῦ. σαπί. (68) έσται, Ο. 

18. 69. Τδ8. ἵπ πι. 106. 116 (5εἆ τος. 

ἵπ πι.) 118. 195. ἵπ πι. 191. 191. 149. 
2918. 995. α]. 25. Μι. ἆ. Κ. πι. ο. 

Ῥ. ἄτερ. (παπι, Ἀε]νο]. ἵπ Με. 14. 

ο) Ξ Ὁ. 98. 69. Οορί. δαΠίά. εαηΕ. 
νετοῃ. νετο. «οτῦ. σετ. 1. ΑπΙΡΓ. ὧρ. 

Βδι. 1. {() σε 69. 194. Ἅᾖ{(Ι) Ξ 
Ῥ. 28. Μι. ψ. εαπί. (1) 80ΡΙ.. 
28.69. 194. Μι. ἆ. (πι) -- καὶ. 918. 
(εαπι 16. ΤΤ. αἰ. 4.) ΑΠάδ,  Ἅ{(π) -- 
πὸ ὄνομα αὐτοῦ. ΟΒΏ. Οορί. 8αν. 9. 8. 
οπηι. (ο) ΑΒΟΙ.. 1]. 
191. Μί. 10. Οορί. δίαν. 4. Οπτοῃ. 
Ῥαδεβ. | - «οι (ϱ) Ἰωάννης. Αγπη. 

μη) αὐτὸ, ῬΒβΕα, 64, 69. 194, Μι. 

15. 65. 1... 

1. 10. 118. 195.38 142. 1564 Χ αἱ. 6, 
Μι.Κ. ρ. τ. ω. δΙᾶν. ]ππ. 5ΥΤ. Ρ. ἵπ 

η. Ο5ἱ6. εοπιε]. ()-Γκαὶ παραχρήµα 

ἐλύθη ἡ γλῶσσα αὐτοῦ. Ὦ. ο8ηΠί, νοις, 

νεΓΟΠ. δετη. Ἱ. (1) α παραχρ. πἆ 
αὐτοῦ Πἱάσπα. | σαραχρ. καὶ ἐλύβη ὁ 

δεσμλο τῆς γλώσσης αὐτοῦ. 1. Μι, 11. 

ΔΟΠΟΙ. νεί. αρ. Μέ, | καὶ ἡ γλῶσσα αὐ- 

πο Ξ Μί. ο. | -- αὐτοῦ. ΟΧ Μι, κ. 

αὐτοῦ] -|- δηρβρώθ. 140. Μι. κ. Εά. 

4-- ἐλύδη. Ατ. Ρο]. Ἱέετα οο]Ὦ. σοτΏ. 

Απιυς. | Ο5ἱΡ. µέτεο, (απ) φόδος ἐπὶ 
πάντας τοὺς ο ύφαν σαῦτα, καὶ, 

Άγπι. | φύθος -|- μέγας. Ὁ. ο. σδηί, 
γετοῃ. «ο) Ὁ, 



203 
νο '' ο 9 ο Ψή 

τους περιο/κουντας 5 αυτους" 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σἈς. Ί. 

καὶ ἐν ὅλη σῇ ὀρεμῇ σῆν - 
ζουδαίως διελαλεῖτο πάντα τὼ ῥήματα σαῦσα. Καὶ 06 

υσῇ παρδία αὐτῶν, 

ζ ώρα σὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; ἆ καὶ χεὶρ 

3/ / ι εν φ ἔέ ε.2 

εὔεντο πάντες οἱ 3 ἀκούσαντες ἐν 

λέγοντες” σσ 
κά  Ἡ λ Μα πω κα 

Καὶ ζαγαρίως ὁ πατῆρ αὐτοῦ 67 
ἳ / 

ὀπροεφήτευσε, λέγων" 
9 ΔΝ / ϱ ΑΝ ον ο υν “/ 3 / 

Ἐνλογητος κύριος, ὃ Φεὺς του Ισραήλ’ ὁτι επεσκέψατο, 68 
/ η - 

Καὶ ἤγειρε κέ- ϐ9 
” Ν 

οἴκῳ δαξιὸ Ετοῦ” παιδὸς 

ΜΑ Μ.. πο ο Ἱ. 
κυρίου ἦν μετ αὐτου. 
3 / ’ [ο / λ 

ἐπλήσθη πνεύματος ὠγίου, καὶ 

λ 3µ / / .” « ο 

λὰ εποἰησε λυτρωσηω τῳ λαῷ αυτου" 
ἳ / ” ᾿ 

βως σωτηρίας ἡμάν, εν ν 
” ΑΝ λ / . ἄ κά αὐτοῦ. (Καθώς ἐλάλησε διὼ στόματος τῶν ἁγίων Ἁτῶν' 70 

ἐχθρὼν Τι 
ἡμῶν, χοὶ ἐκ άειθὸς πάντων τῶν να ἡμᾶς: Ποιῆ- 79 

.// 
-σώ 

Γ 

ἀπ' --” προφητών άλλα Σωτηρίαν ταν 

σαι ἔλεος μετὰ τῶν πωτέρων ἡμῶν, ποὺ μνησθηναι διαθή- 

κης ἁγίας αὐτοῦ. Ἐξ Ὅρκον, ὃν ὤμοσε πρὸς ἀδραὰμ, 73 
Ἆ / ο .”. ” η ς , / » Ν 

σον πατέρα ἡμών, τοῦ δοῦναι ἡμῖν ᾿Αφόξως, εκ χειρος 74 
Μάρω ολ πω αὐ ἆ / // ; . -” 2Ττ 
σὼν εγθρὼν αρ ωή, αλ αυτω, Ἐν 7δ 

ὁσιόσητι καὶ δμιαιοσύνη ἐ ἐνώπιον αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέ- 

. Τ ἡμῶν. Καὶ σὺ» παιδί "προφήτης" ὑψίστον 76 

ον προπορεύση γὰρ ᾳ πρὸ προσώπου”. υρίου, ἐτοι- 
/ ε λ . ια. ” υ) -- ϕ οι.) 

μασαι όδους αὐτοῦ, Τοῦ δοῦναι γνωσω σωτηρίας τω 77 

: νι, Τ τῆς ζωης. | 

(3) αὐσοῖς. 191. αὐτὸν. 1). (6οἵ]ι, ε8Πί. Χειρὸςν ΟΠ1ἱ68Ο πΙΟΧ ἔκ χερὸς, Ὦ. «8ΠΕ. 
αὐτοῦ. 1143 9998 Μι. 10.11, (1) Ἅ{() ἔρκου οὗ. ΤΠεορΗγΙ, ἵπ οά1ε, τοπ. 
1... 60. Ἱ]1. Μί. ψΨ. Ἀντ. Ἀϊαν. ὂ. ορατῖς, (1ἱ)Ξ8Ι. 19. 69. Ίτεπ. ἵπι. 
(3) ἀκούοτες. ΟΡ. αγ. πα]... (Ὁ) ταῖς (πα) ῥυσθεῖσι. Μι. ᾱ.  (Π)ξΑ (1.1, 

ναρδίωι. Ὦ].,. 49. Μι. 11. άν. ου. ει ἵπβη, ρεα]η.) Ρ60Ώ (8ἱ. β.) ΕΚΙ,. 
(ο) σε. Ὑατία Ἰοείίοπερ Βορατάϊ. 
Οἱ, Ὑυἱς. (πο Τί.) (ἆ) -Ξ 86, 

Άγπιν ] καὶ] -ἰ- γὰρ. ΒΟΡΙ,. Οορί. 
Βντ, Ρ. ἵπ τα. Ὑυὶς. 1. |! ζν ΞΞ Β. 59. 
εαπί. Απία χεὶρ ροπυπί”1. 191. Εοί, 

νοτοῃ. | μετ αὐτοῦ] μετ αὐτῶν. 13. 
69. 194. αρ. Βϊτο]. ἐα᾽ αὐτῷ. Μι. ψ. 

{(ε) εἶπεν, Ὦ. «αΠί. (0ΞΡΟΡΙ. 1. 

60, 194. Ἐτας. ΟΥΓ. (5) Ξ ΒΡΙ.. 

(4) 5-5 ΒΗ.. 69, ΟµΕἱΡ. Των, Ἅ{(ἱ) ἐκ 
ἕἜτ. Βο)ηΙά Ἡἰς 

ΕΠΕ]. 

98. 40. 19. 114. 110. 148. 1459 128, 
α]. δ. οί Ῥατυςτ. 1. Μί. Υ. Ἀντ. αἱ’. 

Ῥαυε». Οορί. «Ἠίπ, αοιμ. Ὑυ]ς. Τε. 
ΝοἨ κ Μίἰπσυπί εεπο]ία γεί. αρ. Με, 

πος ΤΠΕΟΡΗΥΙ. Ἠαβεί Οτὶᾳ. 5γ. δοὰ 

Ξ Οτὶς. Ιπί, Ίτεμ. Ἱπί. Ἠϊ5δ. Ἠϊεν, 
(ο) -- δ. ΛΒΟΡΙ, 388. Ἱθ. Ἱῃ πα, 

Οορί.εαή. Ἅ{(ϱ) σροθήση. 0οη]θςέ, 
(4) ἴνώπιον. Β. ΟΗΕ, 
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78 λαῷ αὐτοῦι ἐν ἀφέσει ἁμιαρτιὼν τρὐτῶν, Διὰ σπλάγχ- 
” η υ. ς Γ 3 ιοὰ . / ος ” ς 3 

να ἔλεους εοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς επεσκέψατο ἡμᾶς Ἰάνα- 

Τθπολη Χεξ ύψους, Ἐπιφάναι ἵ τοῖς ἐν σκότει καὶ σκι 
-. . / -- 

Φανώτου καθημένοις, τοῦ κατευθύνα! τοὺς πόδας ἡμῶν 

80 εἰς ὅδον εἱρήνης. Τὸ δὲ παιδίον ηὐζανε, καὶ ἐκραταιοῦτο 
ΜΜ κο μὰ δι 6 ς / 2 / 

πνευρωτι’ λα η) ϱν ταις ἐβηµοις εως Ίμωερᾶς ἀναδείξεως 

ςΑΡ. ΙΤ. 

3 -- Ν ωἈ 3 / 

αυτου προς τον ἱσραήλ.] 

/ ) - / ] / ” / 

1  ἘἜφενετο Ἡ δε” [εν σαῖς ἡμέραις ἐπείναίς» ἐξηλόε δόγμα 

παρὰ καΐίσαρος αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν την 
' 3 4 / χε. 2 λ / αλα “ 5 

3 οιπουμενην, (Αύτῃη Ί οπογρωφη πρωτη ἐγένετο ηψγε- 
ι, “μα... 4. α Αα. α , ἅ ΄ 
18 μιονεύοντος Ἀ τῆς συρίας Ἀ πυρηνίου.) Καὶ ἐπορεύοντο 

ο τω 5 / 6/ : [ λ Ῥ ιδ / ” 

πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς την Ὁ ἰδίαν πὀλιν. 
ι .ε / Δ ιἹ ΔΝ ” 

4 Ανέξδη δὲ καὶ ἰωσὴφ πο τῆς γαλιλαίαςν ἐκ πόλεως να- 
Ν . ) / μὰ 

ζαρέτ, εἰς “τὴν ἰουδαίαν, εἰς πόλιν δαθιὸ, ἥτις παλεῖ- 
Ν ο’ 3. ο”. 

σαι ῥηθλεὲμ, (4 διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἱκου καὶ πατριᾶς ΄ 
ὅ δαθὶὸν) ᾿Απογράψασθαι συν μαριὰμν τῇ "µεμνη- 

/ /“/ Ἡ - 6 ὰ Λ 4/ 2 4 ϱ / δὲ 

"θστευμενη αυτὼ "φυναικί, οὐση εγκύῳω. ὃ ,γενετο ὃε 
3 ” ο ει νο} 2 -”. 3 4. ει /“/ Γρ / Γι Ὕνωμ 

ἐν τῷ εἶναι αὐτους εκεῖν ἐπλήσθησων αἱ ἦμεραι του τέ- 
Αα” ” ’ χι ΔΝ ο 6 ὃν Ν αι 

7λκειν αυτήν. Και ετε»ε τον υἱο) αυτης τον πβρώτΟΤΟΛ ΟΥ» 

(8) χυρείνου. Β. 0ο. αρ. ο πίστα. 8νγ. (5) Ξ Μι. 10. Τά. Οορι, ἰοἶοι. ΑΙ Ώ 
Ῥεις. Βαλ]. μυς. βαχ. Τί. οχο. εοάᾱ. Ἰα{. αὐςοῦ. 190. συ. ἡμῶν». Α (ἶα 

Φη. ρδα]πι.) Ο. 1. 298. 963 64. 118. 
191. 1981. αἱ. 4. δαβίά. 8ίαν. 9. 9. Ῥε- 
Τ5. σευπι. 9. ΑΙ αι. (8) ἀνατολὴ 
ἐξ ὄψους ἐπέφανε, 36. ἴίεπι Τ,. αἱ ν]άε- 

αγ, | ἄνασολὴ] ἄνωθεν. Οοη]εοί. Ρι]- 

ομθῖ οί Ῥοπ:].  Ἅᾖ{(0) -- φώς. Ὁ. σαμέ. 
(4) Ξ Α. 98. Μι. 10. (κ) ἐγένετο 

ἀπογραφὴ πρώση. Ὦ. οαπί. γετοῃ. ἤ 
σρώτη ἀπογραφὴ ἐγένετο. Ατπι. γετο. | 

πρώτη ἐγένετο] ἔγένιτο πρώτη -|- πρὸ 

σης. Οοπ]εςσί. Ῥοι]ετ, ή"(Υ) άποι- 
"ἔππι ασεπίε, οβπί. ργασίάε, Ὀτὶα. Γ0Υ. 
Ρος, Αποη., ΛΗς. α ῥ)αδίάς, Υ η]. 

νεΓοΠ.εοτῦ, ο). (2) 8ΥΥ, πίεγονἍ. 

εαπί. ΤΠεορΙΥΙ. ο. Απιος, Αυς, 

ἆυν. ΛΗΙ α]ίογ, κυντιλίου. Οοπ]εςί. 
(0). Οδίαν χώρων. ΟΝ αἱ ν]ἀείαν, ραἑ. 
ἑαυποῦ πόλιν. Ὦ1,. Ειροῦ. ἑαυτοῦ πα- 
σρίδα. Ὀ. εαηέ. | πόλιν] πατρίδα. ο, 

β. (ο) γῇν Ιούδα. Ὦ. επΏί. γῇν ἐου- 

δαίαν. γοτο, (4) Ῥο5ί ἐγκύω να. 
δ, Ῥοπμίίας ἵπ Ῥ. οσαπι. | Ξ 290. 
(6) ἐωνηστευμένῃ. ΑΒ" Ρ31,. |Ξςνετου. 

τοις. οοἱρ. (ϐΙΞ50 (5ι. ρ.)1.. 1. 
191. Βυσγ. Αν, Ῥοχεε, Οορι. θοµίά. 

ΑΣΠΙ. «Επί. Ἠγϊχ. Ρε». Ον}. Πἱογρε. 
υἱ νἰάοίαν, Να. (8) ὡς δὲ παρεγέ- 
νοντό, ἐτελέσθησαν, 1). ε8ΙΙΕ, 



ΤΤΥΑΤΓΕΔΙΟΝ σβσι μη. 

. «2 3 πι 4 Ν / 4 ω/ 

πο εσποογανώωσεν αυτον, Έα ἀνέκλινεν αυτον ἐν ἃ---σῇ 
/ . ὸ / ος λ.... δ ς / 2 κ όν, : 

Φατνη (οτι ουχ. ήν Ἰ αυτοίς τοπος ἐν τῷ χαταλυµατ!. 
κ Ν / : ο” 3 κ. / . ρα Χ ” 8 

αί ποιμενες σον εν τῇ λ60, τῇ αυτή αγροαυ ουνγτες 

λ / ]ς Ν » λ Ρ αλ λ 4 | 

σέ Φυλασσοντες ' Φυλακας τῆς νυκτος επι την ποίωνην 
56 ο». 

οὉυντων. 
. λ / / “9 ιο) 

Κα 1δου, ὤγφγελος κυρίου ἐπέστη αυταῖς, 9 

παὶ η δόξω Ἡ --υρίου” περιέλαμνψεν αὐτούς. καὶ ἔφο- 

Εήθησαν Ὁ φόβον µέγων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ὤγγελος" 10 
Ἀ - ” Ν 9. ᾿ / « ” Ν 

μὴ φοξεῖσθε' δου γὰρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῶν γαρὰν µε- 
/ ο, ”/ α - Αα. 

φάλην, τις εσται Ἑπαντι τῳ λαφ' 4 Ὅσι -ἐσέγθη 1 
χα. ο» /4/ 5 / “ ΝΔ { ο νο, /” . Δ πα 4 “/ 

υμω σήμερον σωτῆρ, "ὃς εστι ἈΧβιστος, " κύριος» 

ἐν πὀλει δαςιδ. 
ρ. . Ν ” 

Καὶ τοῦτο ὑμῶ τὸ σημεῖον' εὑρήσετε 13 

(βρέφος ἐσπαργανωμένον 3 κείμενον ἐν ” Γφάτνη. Καὶ 19 
5 ών 2 / λ ”. 5 / ” οἱ . 9 

εζαίφνης εγένετο συν τῷ αγγέλῳ πλήθος στρωτιως "'ου- 
/ /“/ 2 / Δ ο λ ’ 

Εανίου, αἰνούντων τὸν 9εὀν, καὶ λεγόντων' 

ὑψίστοις 9εῷ, καὶ ἐπὶ γῆς Ἑ εἰρήνη" 9 ἐν" 
Δόξα ἐν 14 

ἀνθρώποις 
/ ᾿ / ” η 

Ἀορύδοκία. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἃἆ ἀπ αὐτῶν εἰς 1 

 Ττη, 

(π)ΞΑΡΡΙ.. 49. 9. 106. 114. 2993 
Ἐν. 90. (0) Εὲ,- Ἱατ]. Ύ υἱς. οἆ. 
ΦΙχίϊπ. ΑπΙΡΥ. [ Ξ- νετοΠ. τετς, «οΓῦ. 

«ο]ῦ. Αποιι 4ο Ῥτοπι. ΑπΠΙΡΓ, εᾱ. 
(ς -- σὰε. Ὁ. 191. Μι. 1. Εὰ. 

(43)Ξ ΒΙ,. Άτιι. 41. Βαλιά. 9υτ. Ἠϊθ- 
χ08. οί. σοτή. 1. Έας. (πι) -- ἡ. 
61. (1)-ΞΏ, 61. οππί. τετοή. «οτὺ. 

ΟΥτὶς. πί ν]άσίαν. φεοῦ. Ῥογςε. 8ΥΥ. Ρ. 
ἵππῃ, δαχ. Υυ]ρ. εοἶϱ. ΓοΓ. Ρογις. αἱ. 
(ο) σφόδρα. Β. (0) -ἵ- καὶ. Ὦ. εαπί. 

(4) ν.. 11-50»3 69 ΄ (0) ἡμῖ. 
990. 900. Μί. η. 5εΓπη. ]. (8) Ξ 

«116. α]. 3. Με, ἔ. Ἱτεη. (ὐΞΞ118. 
(α) κυρίου. Ἀντ. Ἠ]θγος. «εσας, εαπί. 
ΟΥρν. ΠΤΙ. αρ. ΜΗ. {(α) -- κα). 
ΡΙΡΣ. 1. α ας. Μέ. 11. Υαἱσ.νογοἨ. 

Ῥγίχ. ἔου, Ῥετις. σο)ῦ. 56η. ]. 2. 
ραί. Ατποῦ. (ν).Ξ ΌὈ. 68. εαηέ. 

(0) Ξ ΛΡΡΕάαΗΙΡΕ. 918 (οσα α]. 

ΙΑπάΓ. 

9.) αἰ. 45. ρ]ιγοςνο. Μέ. ἩΥ.. αἱ. 18. 
Γά. Ἐας. (8) οὐρανοῦ. Ὦ Χ οπΠίέ. ος- 
Ιεδίζυ, νετοῦ. Απο. (ϱ) Ξ 0οἀ, 

αρ. Έτακιι. Ἐά. ἀθν. Ὑπ]ς. Τέ. (οχς. 
εαπί. Γογ. 6εγπι. 1. Παγ].) Ίτεῃ. Ίπί. 
Ἠ][οτ. (5επιοὶ Ἰαῦε() Ίο. Μακ, έαμγ. 

«Απο, απ. Οµτοπι. Υἱρῃ, καὶ. ΒΥΓ. 
Ῥευε. Ρ. 8ΥΓ. Ῥ. ο οΡο]ο. καὶ ἓν. 
Αγ. Οορί. (6) εὐδρκίας. Α (5ο ἵπ 
Ῥοα]μηῖς ]εσὶί εὐδοκία.) Ὦ. αοίΝ. δαχ. 

«γυ]ρ. Ἡ. (δοπά υοἰωπίαιἶν, Υαὶς. Τε. 
υοζιπίαἰῖδ, οΟΤΡ. οοποοἰαἰἰοπίς, οπη{ }) 

ὋΌντ. Πϊεγος. εᾱ. Τγοῃ. Ἰπί, Οτῖς. με. 
Ορίαί. Αιωῦς, Λας. Ἠϊογ, Τιοο. Μακ. 
ίαιτ. Ερίρα. ἵπ σαπεῖς. || Βος, Ίνα- 

Ρεηί Ονἰςρ. ίογ, Έτ. ΑΠ, Ερϊρη. 

αν. Να. ΟΗΓΥ5. ΟΥΓ. Οοπείίαί. 

εγεί. Μοίλοά. ΤΠμεοάοτει. 
(ευπι, οοµρίαπ{. ΤΠοορ]ιγ],  (ἆ) ἀπ] 
αὐτῶν οἱ ὤγγ εὖς τὸν οὐρ. 19. 69. 194. 



{ 
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χ ) λ δε λοι. -ε } οἱ ὦνθ Λι 6 ε / 

πον ουβανον οἱ αΥΥΕΛλΟ "λαέ οἱ ανύθωποι οἱ ποίμενεςν 

{ςΑΡ. ΤΙ]. 

εἰπον πρὸς Γἀλλήλους'' διέλθωµεν δὴ ἕως ξ βηθλεέμ, 
λ ὃ Ἡ ν΄ εν εω π λ ὶ ὅ ο / 

χοΐ (όωμεν ᾿ το ρμα τουτο το γέγονος ο ο κπυρῖος 
1 μυ. ο ο 16, 4 / ιν Ἡ ως 
6 εγνώρισεν μι. ἘΚαὶ ἠλθον σπεύσαντες, καὶ  άνευ- 

“ ΄ η Ν Ἱ ” τό λ Ὑ / 

ρον την τε µαριαμ Λα: τον (ωσηῷ, Λα τὸ βρέφος 
΄ / 3 ] ν»// Α . ὀ / κ Τη / // ον 

1Τ Λείμενον εν τη Φατ)η. 1δόντες δε, διεγνώρισαν πες! 
.. « . / 4 πο Ν -” / 

που ρήματος του λαληθεντός αὐτοῖς περὶ του παιδίου 
19 Ὡ ΄ “/ κΚ Ν 4 ο 4 ” ΄ ἐύ / ἑ 

τούτου. αἱ πάωτες οἱ ἀλπούσαντες ἐθαύμασαν περὶ 
.. / 6 π Λὁ / . ΄ / 

19 τών λαληθεντων υπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. Ἡ δὲ 
ο να, κ / νε) Ρ ἕ, ”’ 
Ὁμαριὰω πάντα συνετήρει τὰ ρήματω } ταῦτα, συµ- 

) 1 ” / ε »ν Ν ί 
90 ξάλλουσα εν τή πορδίο ωὐσης. ] Και [α ὑπ θιφών" οἱ 

/ ὃ » κ Αα κ σον 
ποιμένες δοζάζοντες καὶ αἰνοῦντές τὸν «εν ἐπὶ πᾶσιν, 
ο ο) Ν ιο Ἆ ε] ᾿ ια) / 

οἷς ἤκουσαν καὶ εἰδον, κωθῶὼς ἐλαλήθη πρὸς αυτούς. ] 

Μας ὁ » , ” / » Ν ο 
9] Και οτε Τεπλήσβησαν ἡμέραι Άοητω ἵ τοῦ περιτε- 

ια. πλ, όαι. κ λ// Υὁ / ”/ αν 2 ο λν) .”. 

ρεῖν Παὐσὸ και ΥΕΛλήθή τὸ ὄνομα αὐτοῦ {ησοῦς» 
Ἱἰ-.-...- 

"19. ΕΤ. 

α ἐπέστρεψαν. Ἡ. σὸ παιδίον. 

195. 190. οτ. οί]αί. 15τ. Μέ. α. Λγπι. 

γυ]ς. νετοῃ. Ὀτίχ. Εοτ. ρετις. οἱ ἆγγ. 
ὧπ) αὐτῶν εἰς φὸν οὐρ. Ὦ. οαπέ, | -- εἰς 

σπὸν οὐραγὸν. Τ]. 29185 (επι αἱ. 2.) 9950. 

Εν, 35. Μι. ΙΤ. {(6)Ξ8Ι.. 1. 80. 
ϱτ- εί Ιαἴ, Αἰίάς, Ἀγγ. Ῥεγες. Λγ.Ρ. 

:Οορ!. δαπίά. Αιπ, γυ]ς. Πέ. εχς. 

οαπέ. Εις. (8) ἑαυτοὺε 193" 09. 9956. 

αὐτοὺς. 19 Ἅᾖ(6)-Γ εἰ. Ρ. Μη. ο. 1Τ. 

Τά. ἔον. (1) -- σί. 9395. Απ. (1) ὃ 

οὁ κύριος ἐποίησε καὶ ἐγνώρισεν ἡμῖν. 69. 

πρ. ΜΙΗ. 190. Ἰαέ. Ῥογί5. δετιη. Ἰ, 
«Νυῖς. ο. οἰχίῖη. |. ἡμῖν] -ἵ- ποισας. 

(1) εὖρον 5. εὗρων. Ὀ.. |. 

«69. 106. 194. 191. αἱ. 4. (19)ΞΞΗ. 
ον. 4. (πα) ἐγνώρισα». 5 Ὀ1,. 118. 

εορπουετιπί, μυς. Τί. οοσἰίαυεγιωιέ, 

{ο, (π)Ξ0Ό. 1.194. 191. Μί. ΤΙ. 
ὦς- ζορί. Αν 4, Αγ.ρ. (οἱ), 

εαωι, γεγς, 01, (ο) Καρία. Β]). 

«Ῥ. ἵπ τη. 

«ρου, «οἱ, οοτῦ. οτι. 1. 

(9):-8Β. Ττ.129. 9250. (4) ΔΛΒΡΕΕ 
αΗΚΙΜΡΡ.ΘΙ8 (ευηι α], 9,) Εν. Τ. 

9. αἱ. Ἰδ. εἰ Βατῦςστ.θ, Μι. Β. υἱ9. 
Ἡ. ἱ9. Ύ. αἰ. 29. Εά. Τπεορηγ|. 
(9) ἐπληρώθησαν. 93. Μέ. Ε, συνετιλίσ- 

ύμσαν. Ἑ. || -ἵ- αἲ. Ὦ. 69. 19. 1θ.αρ. 

«Ἠείρἰ. 118. 120. 225. Μί. Β. ο. ω. 

10. 19. 11.αἱ.9. Ἅᾖ(8) -- αἱ. Ὀ. 8υγ. 
(ε) -Ε ζλέω. Ατπιι (τα) Α. 

ΒΕΚΙΞ. (Βἱ.β. οἆ ποῃ Ὦ.,) 1. 10. 
96, 40. Το. 91. 114. 115. 115. 191. 
190. ετ. «101. 149. 149. Ἐν. 95. αἱ. 
98. Μί. 8.4. 5. ἵ. Κ. 1. πι. Ρ. α. . σ. 
Ζ. 11. ΙΤ. Ἐά. υγ. Ρ. (ορί. Αγπι, 

«σαι, δαν. Υυἱσ. πς, νοτς. Απάγ. 

«οτοί. ΣπεορΙιγ]. Οτὶρ. Ἰπέ, μέ εἶγοισπ- 

οἰᾷσγείμγ, ΑΓ. Ρ.- νθτοι. Ὀεὶκ. ἔου. 

ι ΠΙΑΥ{. 

(αἱ) 5-5 . 15. 69. 14. γυρ. Η. 
(0) ὦ,ομάσθη. 1). οἈΏί, 
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σὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου προ τοῦ άν αὖὐ- 

σὸν ἐν ση κοιλέου, Ἐνχφος- Όλα 

6 ! { - αλ” ή ο λα 

. / ”. -” 
Καὶ οτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέρωι του καθαρισμου 32 

΄ ᾿ ωά “ ηϊ ΔΝ / / ες 4 / 8 3 

οδωὐτῶν, κατὼ τὸν νόμον ριωσέως» Ἐ | ἀνήγαγον " αὐ- 
/ - ι Ν 

«Ἂν΄ εἰς ἱεροσόλυμα» παραστῆσωι τῷ κυρίῳ, (Καθως ος. 
/ . / ” ..- 

γέγραπται ἐν νόµιῳ πυρίου" ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον µή- 

τρ», ὤγιον τῷ κυρίῳ πληθήσεται) Καὶ τοῦ δουναι 9. 
Ν / ι υ) ' 

υσίαν, κατὼ τὸ ε{ρηµ.ενον ἐν Ὁνόμῳ κυρίου, ζεῦγος τευ- 
4 . 

Καὶ δουν 25 
ο δε σνη, α λιο) κ. ω 
[ ἦν ὄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλῆμο ᾧ ὄνομα συµεων' παὶ ὁ - 

’ ο] δύ ο ν μ 

4ονων, Ἰ ὃνο ΟὈδνέοσσους περιστερων. 

/ α” / Ν ᾿ 4 / 
ἄνθρωπος ουτος δίκαιος χαι Γεὐλαδῆςν προσδεχόµενος 

” Ν ” » (9 αά 

παρώκλησι τοῦ ἱσραήλ. καὶ πνεῦμια ὃ δν ἅγιν” ἐπ οὐντὸν" 
ε / 

ὑπὸ τοῦ λα 26 

ίδη- σον ο. 

Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πυεύμωτι εἰς σὸ ἱερόν, 97 

η Καὶ ἂν αὐτῷ πεχρηματισμένον΄ 

σου ἁγίου μὴ ἰδεῖν «άνώτον, | πβὺν ἢ 

στὸν κυρίου. 

καὶ ἐν τῷ σαφαρ τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον { νησοῦνη του 

ποι]σαι αὐτοὺς πατὼ τὸ |εἰθισμένον. τοῦ νόµου περὶ 
᾿ ” Ν »-ᾱ ΣΧ / » λ4ς ΔΝ . «-ᾱ- -- 

αυτου, Και αυτος ἐδεζατο Ὢ)αυτὸ εἰς τας αγκἀλώς 98 
κ ο αμ η ν Ν κ ν ον 

η αᾳὑτου, καὶ εὐλόγησε τον «δον, καὶ είπε" ον ἀπό- 99 

3 2 αὐτοῦ. « Ο2 νοσσοὺ». 1 ὤγιον ἦν. 

(23) Ὦ. 41. 50. 61. 118.290. Μι. 11. 
(4εά ἵπ ςοἰο]λῖϊς ορ αὐτῶν.) Ῥεεπάο 

(8) εὐσιολς, Ἱς. 1: 19, ΙΔ: αἲ. 6.Μι. 
10. 11, 8Υτ. Ρ. ἵπ πῃ. (6) ΑΡΕα 

ΑίἨ. |. Ε/Ιδ, Ατπι. Ῥεΐς. π. Ὑμ]ρ. 

Τι. Λας. αὐτῆς. Εά. οἰῖαπι Α]ογί, 
(ουσπα 16.) Ατ, γοπι. Ἐτρ. Αποηι αρ. 

Αίῑ. |Ξσθορί. Απ. ρ. Ίτοπ. Απιρη- 
ἸοοἩ. | αὐτῶν 8ΥΓ. ασ, Ῥετε. ρ. 41. 

οι. Οεἱςσ. Ἱπί. ἀϊδοτίο, Η1εΓ. αὐτοῖν. 

«αγ. (α) τὸ παιδίον. Μέ. 19. οἱ γὸ- 

ψεῖς σὸ παιδίον {ησοῦν. 50. 64. Ἐναπσε- 
Πείατία, γε. ϱ) -σῷφ. ΒΡ1.. 

Μί.ω. (ο) ΡΒΡΕ(ΗΡ. 23 44, 219. 

Μι. ΒΘΥ. (ἀ)Ξ Ὀ. 5υτ. Ατη. Ρέ15. 

ν. 110. που. δ]αν. 1. οαπί. (6) 

ΣΜ. ὶ. 149. Ῥονι ὄνδρ. ῥοπίέ Β. 

ΗΙ/8. αἱ. 91. ρἱαγεκνε. Μι, ΒΗ Υ. αἱ, 
ΙΤ. Τά. 8ίαν.[-- ἦν. 191. (1) κεχρῃ- 

µατισμένος δὲ ἦν, Τ). 5γ. γεδροπδµηι αω- 

έοπι [εγαξ ναρεγ επι σαπέ. (1) πρὶν. 
09. 118. 194. 918 (οσπι αἱ. 4) Μι 
Ῥ, Ἐὰ. σρὶν ἂν. Β. 96. Νγεε. ἕως ἂν. 
39. 40. 68. ὅπ. Μία. (Κ) ὑδῖν, Κ. 
60. 19. 194. αἰ. 4, Μέ, 10. Εὰ, 
(1) ἔθοι. Ὦ. (ια) αὐφν. Μ. 18. 69, 
106. 1951. 918 (ου 194. οἱ αἱ. 1) 
α]. 10. Μι. Β. αἱ. δ. 15219. (1) 

Ρ1.. το. 22998 νετοῃ. νευς, . αἰας 
διά5. εαΠ{. μα 
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λύεις πὸν δουλόν σου, δέσποτα, κατὰ σὸ. ῥημά σου, ἐν 

6ΑΡ. Πε 

90 εἰρήνη. "Ὅτι εἴδον οἱ ὀφόρλμαί μον σὸ ̓ σωτήριόν σου, 
ο ς Ἱ 

91 ο ἠτούμασας κατὰ πρόσωπον οφ άγτων τῶν λαών" 
. η. -.. 4 λ / // μα 

9ο ὣῶς εἰς Ράποκάλυψιν Ἱεθνῶν, καὶ Τδόζαν λαου σου 
.” / 

Μ] ἰσραήλ. ] Καὶ Άν δ, πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ” 9αυμάζοντες 

3ο ιο . / χ’ 3 ο, Ν » / ι α 

94 ἐπὶ τοίς λαλουμενοις περι αυτου Και ευλογησεν "αυ- 
-ὰ - ΔΝ νι ο’ λ Ν Δ α. 2 

τοὺς. συμιεὼν, καὶ εἰπε πρὸς μαριὰμ, την μητέρα αὖ- 
- ο δα. » «νι λ , 

σοῦ"- ἰδοὺ, οὗτος χεῖτοι εἰς πτὠσω καὶ ἀνάστασι πολ- 

; 26 γέσμοί ό 

97 Καὶ 

» ια” ”. Δ ο » ο 9 / 

λων "εν τῷ (σρωήλ, καὶ εἰς σημείου αντιλεγὸμενονν 

96 (Καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν 3 ψυχὴν' διελεύσεται ῥομφαία;) 

ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐν πολλών καρδιὼν διαλο- 
Ν ο // 

"Και 2ην ὤννα προφῆτις, Φυγάτηρ Φωνουᾖλ., 

«κ φυλῆς ἀσήρ' αὑτη προθεθηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, 
" κ Ν Ν » ι . 

ζήσασω ἔτη μετὰ ἀνδρος ἑπτὰ ἆπο τῆς παρθενίας αὐτῆς" 
μας /. / πα, 
αυτη χηραο "ως 

ν μα ον ἆ ” 

Ί ου αφιστωτο 
' / / . 6 / 

386 λατρευουσοι νυκτο και Ίμερο». 

.. ον ο . ὃ / /“ / ῤ ἐτῶν «ὀγδοήκοντα, τεσσάρων, 
Χ// της ε ϱω ή / Ν / 

ἀπὸ" τοῦ «Ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσε 
Καὶ ἕ 

, αι ” 

ασ, αυτη τῇ 

ϱ 2 ” 9 η ν ” 5 ασ 1 
ὥρα επιστωσο ανύωμολογειτο τῳ Ὁ κυβίῳ, Λας ελᾶ- 

5 ᾿ Δ ν ος “4 2 ” 

Ω2 (ωσήῷ κο Ί μήτήρ ἄντον, 

(0) παντὸς σοῦ λαοῦ. Ἑα]ίοτ. εἰδιτίη. 
γής. ο), ἀγαλλίασιν. Ἀνν9. Ῥ. ἵπ πι, 
(4) -- Ὀ. εἩηί, οοµίογιπι, ΥεΤΟΠ. 
(8) δοξα. Τ9. ἵη πι, Ἐν. 46. 6 8ἱο 
να] ὁ εσατὰρ καὶ ἡ μήτης λα, νο] ὁ 

φατὸρ αὐτοῦ χαὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ, Β]1.. 

1. 989. 181. Ῥά, Οορί,. Βαμίά. Απ. 
Βνν, Ρ. ιῃ πι. δἷαν. 1. Ὑυ]ςδ. οπη{. 

6ος. Ῥεσις. ξαί. ευη, 2. ναίΐς, 353, 
ους, ] πε, ἁϊκογίς, Οὗτ. Ἰήετοβ. Λαρ. 

Βϊοτ. οί αριᾶ ο {νας(α{όσος 
μλ Ρωπε οπιηθ εί ο Ια{1πὶ5 Πποη- 

.. Εεο, ρφ τσ ωφ Λ. 88. 
α με, οϱ,) καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ. 8ΥΓ, 

Αγγ. Ῥοθτες, «οἱ!ι, γεγοη. νετο, «058, 
υπήσ, σοἳῦ. σετιπ. 1. Β]οί. ΤΠεορΗΥΊ, 
Βατ. Ἠοίνίά, (αρ. Η]ογ.) οΥῶςο8 
εοἀλοθ Γαἱφαίοῦ 6986 σὀπίθµάθῃς. η 

Ἑάσάπιαυε ]υηβ1{: ωσὴῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 

γουι, 1, 

καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ. 151. (8) αὔτὸν. 
38. οί]. ΤΠδορΗΥΙ. σὸν εὸν. 8ἱαν. Τ, 
(α) -- ἐένῶν, 46. 6ο. ΟΥΡ. (σ)καρ- 
δίων. Μι. 19. (1)ΞῦὈ. 8υτ, Ρος. ῥ), 
ΔΕ, απ. νετο. 7ΘΤΟΠ. ϱ0ΓΡ. «01Η, 
ραί. Ἠίίατ, Απιζη, Ῥαμ]ΐη, Αμσ, ϱ6- 

ππο], (σ) Ξ ὉὈ. Βυγτγ. οπηέ, γετοΒ. 
Μοκ ροςί ἀσὴρ -- καὶ 1τάεπι (εχς. νε- 
τοῦ.) ει Μι. 11. Ἅ(α) αὐτὴ, 89, Μι, 
Ἡ. αἲ. 18. (0) ἕωε. ΑΒΙ,. 190. Οορέ, 
Βαλά. Αγ. Ρ. Ὑιὴ5, Ὀτῖχ. {ου. Ρεγις, 
ραέ. «058, σοιπι, ]. 9. Λας. - Ὦ, 
ΑΡ, Αν. τοτε. ΕΣΡ, ο. Βίαφ. , 

εαπέ. νετοµ. νοτς, οοἳὺ. Ἠίος, Απαῦς, 
(0) δέκα. 1943 (ἀ) -- ΒΡΕΙ, 
(6) ναοῦ. Ὦ. (ΔΞΑΒΡΙ, 101. αἱ, 

4, 0ορί. 4Η, Ανν. οφηί, Τμευρ]ηγ], 

(5) διῷ. ΡΙ.. Οορι: ὄψε, Ρ, ἵπ σεν 
Ρε». Ρ. ΑΛ, εαμέ, νερο, Ἀ Υς8, Ἠεῃ, 

5 
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λέ περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς Ὁ προσδεχοµένοις' λύτρωσιν 

{ ϱο ἐν πρμάρς Καὶ ὡς ἐτέλεσων παντα τὰ 59. 

πωτὼ τὸν νήμα ορίου”. | ἀπόρτρόφφη εἰς τὴν γαλι- [ 

λαίαν, εἰς  σὴν πόλη Ἡ αὐτῶν; ναζαρέτι» .. 
α/ λωύ ο. 

αι | 

Το ὃς  αλκν ρ η ξωνε, καὶ  ἑωραταιοῦτο” ... 

ματι ̓ πληρούμενον 3 σοφίας" καὶ γάρις 9εοῦ ἦν ἐπ 

αὐτό, ] Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ ἔτος εἰς 41 
Καὶ ὅτε ἐγένετο 12 
πας εἰς Ἱεροσόλυ- ν 

Καὶ τελειωσάντων τὰς 45 

ἡμέρας, ἐν τῷ ῥπόσερφων ἀὐτοὺς, 7 ὑπόμοωοί ́ησοῦς 

ὁ παὶς ἐν ὃν μνν καὶ οὐκ ορ ὄγφῃ ἰωσὴφ καὶ ἡ 

μήτηρ αὐτοῦ. Μομάσανσες δὲ αὐτὸν 3 ἐν σῇ συνοδίᾳ 44 
π-τ------------------------------ } 

. αμ ο Σα. ο». κ. -. 

«αν κ γ.. 

] λ ρω ” ” 

ἑερουσαλῆμ, τῇ εορτή του πάσχα. 
η, χά α ΄ . ” // 

ἵετῶν' δώδεκα, Ἡ ἀναξάντων αὐτῶν) 
“/“ ΔΝ ο Άξ ” ε Γν β ι μφ. χατω το εὔος της «ορσης" 

ἓΟν2 ἱερνσαλὴμ. 5 ολή ἔγνωσάν ---- αἱ γονεῖς αὐτοῦ. 
νυν ο. αν. .... 

(11) δεχομένοις. Ἐ. (1) ἑερυσαλὴμ. Β. 

1. το. 114. 2993 ντ. Ο0ρί. Δαλμίά. 
Άπῃ, ἄοΐμ. αχ. Ὑπ]ς. πῃη. γετοΆ. 
εοτῦ. Ὀτῖςκ. {ογ. Ῥεγι. ο0ἵΡ. ππατί. 
ΣόεγιΠ. 9. (οἱ. ΘΙΙΠΙΘΓ, Ίτοη, Αυς. 

Η1εν. Ῥεάα. ἓν σῷ ἱσραήλ. 5. 49. ὃἹ. 
ναι. 959. Ἰαΐ. Οομφῖταί. Ῥποί. σοῦ 

ἰσραὴλ, Οοἆ. αρ. Ἰμάσοια Ῥγιντ. Αγγ, 
Ῥοτςε. Υυ]σ. νετο. οτι. 1. (κ) 
ΡΙ,. 69. 114. 18ο. αἱ). 8. Μι. 11. Γά. 

γυῖς. Τε, 
(α)ΞΞΡΏ (η) ἑαυτῶν. ΑΒΡΟΚΤ.. 
33. 69. 91. 194. 181. Ἑν. 19. 46. αἰ. 

2τ. Ῥιμγεργε. Μι. ΗΥ. αἱ. 9. Ἐά. 
(ο) -ἵ- καθὼς ἐῤῥίθη διὰ σοῦ απ ροφήτου, 

ὅτι νωζωραῖης κληβήσεται. Ὦ. «ππέ. 
νογο. (Ρ) ἐκραταιοῦτο καὶ ηὐξάνεσο. 
Ὦ. «απί. Υεγοῃ. οσο], (4) - 
(6ι. ϱ.) Ε. Οορί. Φαμῖᾶ. Αγ. Ῥογε, 
νν. γυ]ς. βαχ. Η. εχο. Ὀτὶχ. εμο]ία 
τη Μι. 19 εἰ 14. ΤΙ. Ἰοδίτ. Οτῖς. 
θί. Λας. Απιὸοτ, (αμᾶάσηί. ἡλικία. 
Ῥγγ. ΠεΓοβ. [ -ι- ἁγίῳ. Ὀετα. Ρ. ΕΙ. 
(5) σοφίᾳ. Β1., 151. Εν. 44. | πνεύματος 

() Ξι. 191. Τπεορηγ]. 

σληρνόμινον καὶ σοφίας. οίἩ. (9) ἐπ 

αὐσφ. 118. 918 (ουπι αἲ. ϐ) Ἐν. 5, 
αἱ. 19. Μι, Β. βοπις]. 9]. 16. Βγηςο!!.. 

ἐπ᾽ αὐτὸν. Μ. Ἐν. 32. Μί. ω. Ἐά. ἓν 

αὐτῷ. Ὁ. στ. 64. 66. γυ]ς. Ὀτῖχ. ἔου, 
Ρογιυς. 60ΙΓΡ. 6ογπι. 1. 9. Άι. σωπη εὐν 
σαπέ. Σετοῖ: σαί. εοἱῦ. Απιῦς. 6αιά, 
(8) αὐτῷ ἔτη. ὈἨ.. Ατπι. οαπί. τετο. 
νετοῃ. μον (α) ἀνέθησαν. οἳ γονεῖς 
αὐτοῦ ἔχονσες αὐτὸν. Ῥ. σαπί. 1 ἆνα- 

θάνσων] ἀναζαϊνόμρων., ΛΕΚΙ,. 39.19. 
114. Εν. 90. Υμ]ρ. Ὀτίχ. ξοτ. Ρεγη». 
(ϐ -- Ώρι, 190. 919. Μι. τ. 8τ. 
Ῥειε. ρ. Όορί. βαΝῖά. οαηέ. Βοοί ὃες- 
σῇς ροπ]έ918. Ἅᾖ(γ) ἀπάμεινν. Ὁ. α. 
46. 118. 191. Ἐά. Με. πι. Μουρ]. 
Βο]ιοίῖα ἵπ Μέ. ἆ. ἀσέμεινεν. Μι. 1. 

(2) ΒΡΙ;. 1. 18. 18. 181. 1στ. 909. 
Εὰά. Οορί, δαμίά, Αππι 8ΥΓ. Ἰήρτος. 
δγΓ. ρ. η πα. Ὑπ]σ. οππέ, νογο. ἔου. 
Ῥεγας. Η]ογ. μήν, Ἔγνωσα». 9οῦ. Νε 
ο. εστΏ. Βεΐκ, ποσα. Ἱ. ον μμ -9ν 
σᾷ συνοδίᾳ. Β01.. 1. 14. 
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«εἶναι, ζλβον ἡμέρας ὁδὸν, καὶ 

Ο6ΑΡ. ΤΙ. ᾽ 20ο 
4 [οι α. κα ; 

υ ἀνεζήτουν αυτὸν ἐν 

46 σοῖς συγηενέσι καὶ Καὶ μὴ εὑρόν- οᾖ τοῖς φνωστοῖς. 

σεςΆ Τ, ὑπέσσρεψωαν εἰς ἱερουσαλὴμν εαοζητοῦντες' αὐ- 
΄ ιν .” μμ... ' [ο 

46τόν. Ἰαὶ ἐγένετο, μεθ) ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν Τεν τῷ 

ο Ἱερῷ, Ἑκωθεζόμενον ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων, "καὶ 
ε. 4 ον. παν ντ. νο » 9 / 3 / ον 

471 ἀκούονταω αὐτῶν, λαὶ ἐπερωτώντα αυτούς. Ἠξίσσαντο 
κ 3 ΄ . -4/ 
οἱ ἀκούοντες αυτοῦ» 

κ» ἁλοικω Ἅ6, 2 » 
4 ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτου. 

δὺ ι ο τν .χς α . / Δ 

ε παντες επι τη συνεσει Λο 
3 Ν 3 

Καὶ ἰδόντες αὐτον, ἐξεπλά- 
Ν ας λ 5 ο, “/ κ, Ὁ 

ήσουν" παὶ Ίπρος αὐτὸν ἤ μήτηρ αυτου ειπε τεΆνουν 
ο 3 α΄ «ος ϱ Ἴδου ε ἁων.. 1Ώ 3 Ν. 

"πε εποίήσας Ίμιν ούτως; {δου, ο πατήρ σου 'κογω 

49 ὀδυνώμενοι Ἡ ἐζητοῦμέν σε Καὶ είπε πρὸς αὐτούς' ὑ τί 
μα ὁ ο. μυ Σ 4 {ΑΒΕ λ ” τος." 

ότι ἐζητεῖτέ μεν οὐκ Ρήδεισε, ὅτι Ἱεν τοῖς σοῦ πα- 

| 90 τρός ου. δεῖ εἶναί με” Καὶ αὐτοὶ οὗ συνήκαν σὸ ρη, ον 

δΙ] ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. Καὶ Ικατεξή νὰ αὐτῶν Ἱ-- καὶ 

.. είς ναζαρέ" καὶ ἦν Ἀβηρμν -άς δρ 

” µάτηρ αὐτοῦ ὃ διτήρει πάντα Ἀσὸὼ ῥήρωτω Χσαῦτο 

| 3 ἐν τῇ καρδίῳ αὐτῆς. Καὶ ἰησοῦς προέκοπτε σοφία, νκοἳ 
θς--ι ----- -- .. γ΄ ' Χ ωά Χ. - , 

ἠλικίω, καὶ χάριτι παρὰ »εῷ καὶ ἀνθρωποις. ] 

"οτε,  ἩΤ αυτο, 

(0) ἐζήτουν. Μ.αΙ.Δ. (ο) Ξ ΑΒΟΚ 
19. 69. το. 89. 194. αρ. Βϊτε]ι. 191, 
α]. 6. Με. Β. αἱ. 8. γρ. Τί. εχο. 
εαπέ. υπίχ. ΄ (4) Ξ ΒΟΡΙ.. 1. 88. 

"ος ἀναζμτοῦνσες. ἔρο ἡ Σὲ. 

τί. ΟΥ5, (πι) --- καὶ οἱ συγγενεῖς, ΜΗ. 
11. 8υγ. ρ. | Ξ- ἰδοὺ. . .κάγὼ. νογοή. 

νοτς, ϱοτῦ. (η) -ἵ- παὶ λυπούμενοι. 
Γ. εαπί. νους. «οςῦ. σέ. σοτπι. 1. 

118. 194. 181. Αππι. ΛίΠ. Ὑπ]ς. εαΏέ.  Απιυγιοσηςί. Αἱῑοέ. ααῶ5ί. Ν. Τ. 
ἔοτ. Ῥογι. εοἱῦ. «ογΏ. σοευπι. 1. 2. ραΐ. (ο)ΞΜί. Β. ὅσι] ἔτι, 9. ()) οἴδατε. 

(8) ΒΟΡΙ.1. 69. 118. 194. αρ. Βϊτοι. Ὦ. 990. Μι. Ε. οπΏὲ. νοτοῃ. γενς, 
131, 188. Ὑι]ς. εαπέ. Ὀγίκ. Ρεγις. 
{οτ, εο]Ἵῦ. οοτῦ. Ρε. 1. 2. σα. 

(8 -:σ6. 58. 191. Ῥορί καθεζ. Ρο- 

παπί Ὦ., Με. 11. σαπέ. (λα. 
παθιζόµενον, Ἐά. λαθήμενον. Ὦ. Ἱ. 118. 
(ὐ -- Ρ. 99. πι. Μι. 1. π. δαβίά, 
Άγπι, ΑΥΤ. Ῥετος. Ὑ]ρ. Τί. (1) ἆκον- 
όντων αὐτῶν, Ἑν. 39. αιάἰεπίενι Μαι, 
νετο. παν «()--Ρδ. Ἅᾖ()εἶσέ 
πρὸς αὐφὸν ἡ μήτηρ αὐτέν.- ΒόΡΙ. |. 
1189, Μέ, 11, Ἀντ. Αγια, αοι, Ἐαίρς 

Ρ)1χ. σαί. «οἱϱ. «οτὺ. Ίτοη. σγ. Του. 

(4) ἵπ «ἀοπιο, 8γτ. Ῥοΐς. Ρῥ. Άιπη, 
Οοᾱ. αίγεραί. . Ψ εἀαριῖ αρ. Ῥαππε]. 
1πνεης. ἐπ ργορτία, νοΓοῦ. (ο) 5 
νετοή. . (650ΣΡΕ, Οορι. ΑΓ. Ρ. 
Ῥογε.ρ. εαπί. (8) ΟΣΣΡΈ(ΗΛΙ. 
19. 69. 91. 194. Ἐν. 1. 46. αἱ]. 16, 
Μι. Β. αἱ. 6. Ἐά. Οορί. οππέ. (4) 
Β. 60. αρ. ΜΙΙ. στ) Ξ Ῥ. ους, 
Ονάο νουπβα]ογηπα νατῖο ηυίδές, 

14), νότο. (8) 5 άν αλλά», Αναι, 
5 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑΡ. 111. 
«Γεν ὔ έτει 3 δὲ πειτέκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Όσι-1 

Ειρίω” καίσᾶρος" ἡγεμνεύοντον" ́ ποντίον πιλάτου της 

ἰουδαίως» χαὶ "ιβ δργδῦνεας σῆς γαλιλαίας ἠρώδου, φι- 

λίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντού τς 3 Ίτου- 

ἑαίως. «καὶ τραχωνίτιδος χώράς, καὶ ᾿λνσανίου τῇέ 

5 ἀθιληνῆης τετβαρχούντος, 5 'Ἐπὶ Ῥρχωρέως” ἴγνα κοὶ ϐ 

.καιάφα, ἐγένετο ῥἦμα εοῦ ἐπὶ ἰωάννην τὸν ΣΤ ζα- 

χαρίου υἱὸνο ἓν σῆ ἐρήμῳ, Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσων τὴν 9. 

περίγωρον τοῦ ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα µετωνοίας 

εἰς ὤφέσω ἁμαρτιῶν Ὡς γάγβαπτᾶι ἐν βίθλῳ λύ- 4. 

ων ἠσαῖου τοῦ προφήτου, 3 Ξ λάγοαρρ" ᾽Φωνὴ (βοῶν- 

900 

σος ὙΧ ἐν τῇ ἔρήμῳ' νὰ τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείως 

ποιεῖτε τὰς σρίθους αὐτοῦ". ᾿Πᾶσα φάραγξ πληρω- δ' 
ο Ἡ - ”/ λ 

ῥήσεται, και παν ορος καί (Θουνὸς σαπεινωθήσεται' καὶ 
Σ/ ” ον. ͵ -- | εν λ 
έσται τὼ σκολιὼ εἰς “εὐθείων, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὅδους 

λείας" Καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ σὸ σωτήβιον τοῦ «εοῦ. 6 

Ἔλεγε οὖν τοῖς “δππορξνομάροὶό! ὄχλοις ο. 

Ε ἐ). Ἡ ἀρχιερέων. ν κ γτορ 
εᾱ. Απίε σοφίᾳ Ροπυπί ΒΙ. 87Γ. 

Ῥετε. Ρ. ΑΓ. Οορί. ΥΓ. Ἠἱογος. Αγπι. 
τη -οᾱ. πιίπργαθ, οΏπί. ΥΝ6ΤΟΠ. Υετς, 

οἱ, Νγ89. Πρίρι. ΟΥτ. Ητεντ, Ευ]- 
εεηί. Απο. (2) Εναηρε[ίπα Μαν- 
οἴοπί», (εείε Βρὶρη. εί ὨίαΙ. ο. πιαέο. 
Ἱπολοσῦαί δἷο: «4ππο φιπίοᾷεοίπιο 

Φγἰποραέως Τἱθεγίαπὲ ἀεκοεπάέ Ώεις 

ἔπ οἰυϊαίεπι (αίωα Οαρβαγπαηι 
ἕπ οὐπαροβαπι οίο. εοἩ. ορ. 4, 8]. 
(4) 55 Η. 194. αἱ. 8. Με. ἆ. αἰ. 4. 
ἘναηρεΙοίατία. Αγ γα]ς. πι. ἰο- 
εί. ᾖ(0)Ξ4Ίἱ. (0) ἐπιτροπεύονσος. 

Ὦ. (8. ϱ.) γιῖς. Τί. Ἠα5. Ομτοπῖς, 
Δἱοχ. (4) ἰδουμαίας. Οορί. γαλιλαίας, 

θεά ἵπ ΠΠάΙΡ. ἐν ὤλλοις σῆρ ἐτουραίας. 

194. (ο) ἄθιλωη,. Ο. ΑΠΙ. ΜΗ. 

ΒΗ ν. Ἐὰά. ἀἆθιλιωνης. 199. Πενν ΜΙ. 

Ἡ. ἀθιλλιανῆν. 1) Ἡ σαοιλωῆς, είν, 

ΑΙΙΙ, αἰ[ίογ. Ί Γυραπίω Παπ, να- 
ΓΩ. γετο, Ὀγῖκ. 1γραπίώ «4 δὲἰαπειέ9, 
εαπί. ()Ξ1,« πε γίἀείατ, (8) ΑΒ 
ΡΕΙ,5, ΑΙ» Μι. ΡΗΥ. ΑΙ. Σά. 

(9 ΑΒΟΡΕΕΗΚΙΜΒ. Εν, 1.9.4. 
δ. αἱ. 98. εί Ῥατβεγ. 6. ΜΗ. ΒΗΥ. αἱ. 
90. Οορί. Βίαν. ομπί. νετοῃ. Ἐης, 
Ἐρίρα. Αυπεε!. {(ἴ) κάῖφα. ΟΡ. 
γηιἱς, Τί, (Βίο οείαπι αρ.) (Ο- 
ΑΒΟΡΕΕΜΕ.Εν. 1.αἳ. 84. Ῥ]ητεενο. 
Μι, ΗΥ., αἳ, 14. τά. Όἶεπι, οπῖς, 

() -- ΑΡΙ.. 194, αρ. ΑίΙ. Οµἱᾳ. (ου. 
(αι) - ΒΡΗ, 1. 118. 194. Οορι. 
Αππα γυῖς. Π{, εχς, Ρεϊκ. οί. Εις. 
(η) ὁμῶν. Ρ. ϱτ. τῷ 3ιῷ ἡμῶν. 8νΓ, 

Ῥετε. Ρ. Ἱτεη. (9) εὐθείαρ. ΒΡΕ. Ρτ, 
8. Εν. 39. Μι. 103 γυῖς, 11. {εχς, 
οαηί. υεἰχ,) ορ. υἱ9 ἀῑνεχίς, Ίτευ. 

1εο ́  ν ῃ α ὅ 1 . 
..ὀ έ ..5ς ευ ον νὰ ἆ 
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Ρ ὑπ᾿΄ αὐσου: γενήµατα ἐχιδνῶν, σίς ὑπεδειξεν ὑμῆ 

8 φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῇς » Ποιήσωτε οὖν Ἱκαρ- 
λ »ο / /“/ ν / Ν ΟΡ. ώ 

πους ἀξίους, τῆς µετανοίας' καὶ μὴ ἄρζησθε λεγειν 
τὸ. « ο. // / μα. αλα, ὁ / λ 
Ε) εαυτοίις' πατέρα εχοεν τον ἀδδραάμ., λέγω 89 
αν ϱ/ ; ε ες » / η  ωἁ... 
υμ9, οτι δύναται ὁ «)εὸς ἐλ τῶν λίθων τούτων ἐγείραί 

νο ” / Ν ΧΝ{ 

ο τέκνα τῷ ἀδραάμ. "Ἠδη δε ἕκαὶ ἡ ἀξίνη προς τὴν 
ε/ε ο 4 / ” υν .” / Ν ... 

ρίζαν σων δένδρων χεἰται παν ουν δένδρον µη ποιουν 
υ μ Ν .. Χα Σ- { λ ) ο” / Ἡ 

κπαρπον καλὸν, ἐκκόπτεται, καὶ εἰς πῦρ βάλλεται 
κ" ; .. ο 

10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτον οἱ ὀχλοι λέγοντες' σί οὖν Σοῦ ποι- 
” / 

11 ήσομιεν ᾿Αποκριθεὶς δε 7 λέγει αὐτοῖς. ὃ έχων δύο 
” - / 

χτῶνας, µεταδότω τῷ μὴ ἔχουτ" καὶ ὁ έχων Ερώμµατα, 

19 ὁμοίως ποιείτω.  Ἡλθον δὲ καὶ τελώναι βαπτισθηναι 3» 
ο ν Ν 

15 καὶ εἰπον προς αὐτόν' διδάσκαλεν τί ποιήσοµεν; Ὁ δὲ 
α” ο 9 ον δὲ α ο, νΝ νὰ. σα 

ειπε προς αυτους μεν "πλεον παρα το διατεταγµά- 
ο 1 / , / δὺ επ πο νο 

14νον ὑμῖν ᾿πρὰσσετε. Ἱπηρώτων δὲ αυτον καὶ “στρα- 
ρ. | ο λοιά ο αλ. ο / ως ΑΛ 

σευὀρ,ενοι λεγοντες' "και Ίμεις τἐ ποσομεν: κα 
Αλ ο). ος δέ ὃ / δὲ .. ͵ 
ειπε "προς αυτους Γηδέναω θιασεισητε» µυήθε συκοφαν- 

΄  Ά ο ο” ε] / ϱ .. ολων 

15 7ησητε’ καὶ ἀρκεῖσθε σοίς ὀψωνίοις υµιων. Ἡροσδοκῶν- 
κ ρω. τω κο τρ / 3 ών ρ Β 

σος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζοµένων παντων εν ταις 

ος Σο ποιήσωμεν. 

Ὅ(ϱ) ἔνώπιον. Ὦ. οπΏί. νετοῃ. ({α) καρ- 
πὸν ἄξιον, Ὁ. 106, Θυτ. ϱ. οαπί. || Εεο. 
ΘΥτ.Ρ. ἵπ πι, Οτἰρ. ἀϊδετίε. (1) 
201. Άππ, Ψπὶς. Τί, (οχε, εαπΠί. 
υηκ.) Οεἶςδ. βεπε]. (Ρἱς ἠαῦοαί,) 
Απιῦγ, || αὐτος. Πα στ. ἑαυποῖς. Ν{. 
9, | -ἰ- ὅτι Ἱ,, 8γιτ, Ατπι 8ΥΓ, Ρ. 
ε. ἂδί. Ο5ίς. Ὀΐδ. (Φεπιεὶ οπιἳ(1{.) 

(8). Ιδοὺ δὲ. Ο. υἱ νἰἀρίαν, ντ. Αγ. 
Αππι Οτἷς, Ἰπί, ἵπ Ἡ, ], 58ρο. 
(ὁ Ξ Ὀ. ὃτε,; Απ, αΐς, Τί. εχο. 
«οἱῦ.. (1) καρποὺς χαλοὺς. Β. 5ο. 
ΒΥΓ. καρπὸν (αΌδηπο καλὸν) Οἱ. ᾱἱ- 

φογίς. νετς. «οτΏ. {ον. ΄ (κ) ΑΒΡΕ 
Ἠ].8. 69. 194. 191. 918 (ουπι α]. 6.) 

995. Ἑν. 18, 19, αἱ. 90. Ῥ]ασάδνε, Μίν 

ΒΥ.ς. ο.Γ. χ. Είίαπι νε. 12 εί 14. 
Ἱάσπα Εεγα. [| -ἰ- ἵνα σωθῶμεν. Ὦ. (5ὲ. 
β.) οαπἰ. Εἰίαπι νε. 12 εί 14. -ἵ- αἱ υἱ- 
ναπιιθ, νετοη. σαΐ, ῥέττω. 1, (Υ) ἔλε- 

γεν. ΒΙ.. 1. 19. 69. 194. 181. γυῖς. Τε, 
(2) -ἵ- ὑπ αὐτοῦ. ΟΚ, 10. 11. π9. 180. 
βγ. 918 (εὔπα αἱ]. 6.) 99633 Ἐν. 18. 
αἱ. 19. Μι, Κ. ρ. 2. 10. αἳ, 8. Ατγ. 
Ὀγτ.ρ.ς. οὉ, (8)Ξ986, 40. δΊ. Μι. 
γ.α. 10,  Ἅᾖ{()) -- πράσσειν. Ὁ. οαπ{. 

(ο) -- ο. 41 118, 119. Μι. Β. πι; 
11. (4) - Ὀ, Ἐν. Ἰ. εαπἰ, Ῥορέ 
ποια. Ῥοπυπί ΒΟΙ;. 1. 69. 194. 8υτ; 
ΑΓ. γυὶσ. (6) αὐτος ΒΟ3ΡΙ.. 1 
| -ἴ µιδένα ἀδικήσητε, 119. 299 3 3 



ον. 62 ΤΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ϱΔΡ, ΤΙ. 

καρδίας ἀὐσὼν Γπερὶ φοῦ Ἰώάννου» -μήποτειθαθὸ δὲδ, ὁ 

χριστὸς, ξ ̓ Απεκρίνωτο ὁ { ιωάννης ἅπασι, λέγων ἐγὼ 16 

μὲν ὕδωτι βαστίζω ὑμᾶς'' Ἱέρχεται δὲ ὁ ἰσχυρόπερός 
µου .Ἔ, οὗ ους. εἰμὶ ἱκονὸςὶ λύσαι σὸν ἱμάντα τῶν 

ὑποδημάτων αὐτοῦ" αὐτὸς ὑμῶς [βαπτίσει ἐν πνεύµωατι 

».ἁγίῳ' καὶ πυεί. Οὗ σὺ πτύον ἐν οσῃ χειρὶ αὐτοῦ, 17 

κα διακαὔαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει στὸν σῇ- 

σον εἰς σὴν ἀποθήκην Ῥ αὐτοῦ, στὸ δὲ ὤχυρον κατακαύ- 

σει πυβὶ ἀσξεστῳ. -ἹΠολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα "πα- 18 

θέμα δαν Μὐηαγἐλ/σετο Ἄσον λράέλλν ο δ [άεόδη 19 

ὁ πεεράρχρο» ἐλεγχόμενος ἵ ὑάν αὐτου πιά ρωθιάθο 

σῆς ϱναικὰς µ του ἀδελφοῦ αὑτοῦ, καὶ περὶ πάντων 

ὧν Χ ἐποίησε” πονηρῶν ὁ ἠρώδηξ, Προσέθηκε } καὶ. τοῦτο 99 
ἐπὶ πᾶσι, καὶ κατέκλεισε τὸν ζωόνην ἐν Ἔτῇ Φυλακή. 

3 ὦ ” 3 υιό. ος 

Ῥγκεο δὲ 3 εν τῷ, απ (ισθήναάσφνπε τον λαὸν, 91 

καὶ Ἰησοῦ μι φη καὶ αροσερλομένρὺν ἀφονκβρὸν 
σὸν. οὐρανὸν, Καὶ καταξῆναι τὸ πνεύμα. σὸ. ὤφιον ’ σω- 99 

ο Τ Φιλίππου. κ εομή  ωμ.», 

(0Ξ!8Ι. | -- τοῦ Β. 1. 69. 191. αἰ. ὮὉ: (5ἱ.β,) εοπεοῖαπα, εαΠί. (8) τῷ 
5. Μί.α. α. Ψ- (6) ἐπιγνοὺς τᾶδια- λαῷ. 181. 151. Ἐν, 9, αἱ. 9. εἰ Βαι- 

γθήµασα αὐτῶν, εἶπεν. ὮὉ. σαπίέ. | ὁ Ἰω- Ρρος, ]. Μι, 103 αἱ. δι Κά. Τήεο- 

άννε Ξ 194. Ατιη, Ἱπατί. Τη αλῑϊς Ἰο- ρὴνί, -{() ὑπὸ Ἰωάννου. Ἐ. Έναυ- 
ευσα πανί. (1) -- εἰς μετάνριαν, πε]ϊρίατῖα. ΥΓ, ΑΓΓ, Ῥεη», Ρ. Όορι. 

ΟΡ. 8ΥΓ. Ρ. ἵπ πα. ῆ, εχς, Ὀγὶχ. {ο. (α4)ΞΒΡΕΕΚΗΙΙΜΑ. 19. 86. 40, 69. 

[Ου ἄῑδονίε τεερωί:. (4) ὁ δὲ ἐ- 91.194. 181. ΙΤ. 918 (ουαι οἱ. Τ.) 
Ζὖμενοι ἠσχφεόσερόε µου ἔσσιν. Ὦ. εαΠί. «990. Ἐν. 9. 18. 19. 89:41, 45. Με. Υ. 
(κ) -Ε ὀπίσω µου. Ἡ. 90. 106. Ἐν. Τ. ς, ἆ, Ε.Κ. Ι. ῥ. αἰ. 8. Ἐά. Άτπη, Ῥογε, 
Μι, Β. 9Υ5. Πης, Ἐτς. (1) -- κύψας. τν, ἄοιϊι, 8ίαν. γι]ς. δαχ. 1. Έίου- 

Μ. 13. 69, 134. Οµἱρ. ἀϊδετίο γαβρυῖέ. ῥρΗγΙ. Επίάγπι, Πωιοῖξ, (9 ἐποίει 
(αι) οπ[οεωμιεπία Ρογίαγέ, ΑΓΗΠ. ΥΕΟΏ. 8, β. Εὰ, σαΐ. ()ΞΗ. Μι. κ. 171. 
γεγο, οονῦ., Απιὂς. || σῶν ὑποδημάτων νεχοη. νετς, ππαγῖ, (4)Ξ-ΒΡΕ, 19. 

αὐτοῦ] τοῦ ὑποδήματος, Ὦ., ε8Πί, Βεὰ Ἐν, 89. 34, Μι.ς. Ε.ν. 10. ΤΙ. Εας, 
μιπρ]αγεπι ἐπείυν Οµἱς, ἀἱδ. (η) (8) μιτὸ σὺ. Ἐν. 18. οεταε!. ΜΕ. τ, 
68. 64, Τετί. Αι. άν, Ἅᾖ(ο)Ξ Ἐά, Ἅθι Αποῃ. ἵπ «ἩἈγοῦ. α]θΧ. οἴμπι. δαμ- 
(9)5: Β. 19. 69. Οορί. οππί, (4) Ὑδ. Ἅἐἰκαίως εὐναί, Ἡ. Απο, (0) σωρατι- 
16-- εοἀ. ῥτ. οοἱθεεί. (1) παραμῶν. κῶ ἐν εἴδει, 96, 40. Ἱέοιι 1188 Μι.11, 



ΟΑΡ. αχ 1. 

' ὦ. εἰ» κ ο, ον ν 
µατικω εἰδευ "ωσεί περιστερῶν» 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 2002 
᾽ Δ 

ο χοαιυ 
.»// .. λ 

επ ουσονν 

Δ .) ” / / /” Ν ο ϱ/ 

Φωνην εἕ οὐρωνοῦ γενέσθαι”, σας λεφουσαν) συ εἰ ο υἱος 

ϱ9 μου δὁ Γνονηκώρ, ἐν σοὶ ἠνδόφησα».] Β μα ἡνὴς [ῶν 

ϱ ησους ὡσεὶ εσῶν κ λκόνν ἀρχόμειορν 

94 ον ἐς υἱὸς ἰωσηφ,. 

Ἂ ὠγ, ὡς. ἔνο- 

σοῦ ἡλὶ, } Τοῦ ματθὼτ, τοῦ 

νο 

(ο) ἴσῳ περιστερᾶς. Μι. 1]. | ὡσε)] ὧν. 
ΒΡΙ, 88. Οἱ. (4) ὧν, Β. ἔ 
γμ]σ. Τί. εχο. ραί. Ὀπίκ. ΑΠΙΟΓ, 
(6) -ἵ- αρὸς αὐτὸν. 13. 69. 119. 99933 
(622ΞΕ01,. 6ορί. Υ αἱ. εαΏί. νεΤΟΠ. 
νους, οοἵμ. ἔου, Απαῦν. (6) ἐγὼ σή- 
µερον γΑγέννμκά σε. Ὦ). οπΏί. νεΓοῦ. 

νεο. σος. οογῦ (ει, Μοι]οᾶ. 
Ἠδαν, εν. Ιμαοίαηί. δαν. Εαιδίας 
χηαηἰςἩ, αρ. Α ώς. Οο4ά. αρ. Αιρ. 
οπἳ (πες πποπεί, τη απιϊφαἱογῖρας 
στοροῖς Ίχθρς ποη ἸηνοηίΓὶ, (1) καὶ 
αὐτὸς ἦν ὁ ἰησοῦς ἀρχόμενου ὡσεὶ ἐτῶν 
σριάκοντα, ὢν υἱὸς, ὡς ἔνομίζετο, Ἰωσὴφ. 

51.. 1. 118. 191. 209. ἵτεπι Οµἱς. 
ὧν δὲ ἱησοῦς ὧν ἔτῶν πριώκ. ἀρχόμι- 

Ἴ νος (ἐποἱρίεπθ) ώς ἑνομάζετο εἶναι (ιέ 

υἱάεδαίιγ 6956) υἱὸς Ἰωσὴφ. ὮὈ. οαηέ, 
μα) θύν (οὖν 6») ὁ ἰησοῦς ἦν ἀρχό- 

µενος εἶναι ὧν ἐτῶν τριώκ. ὧς ἔνομίζετο 

νἱὸς ἰωσὴφ. 19. 69. επι 194. αρ. 
Βιτεν. Εί {ροε εδμ εγταέ Ἱπαρίεπς 

Τετε αππογαπι 90, φμοά υἱάεδαίιη, εί 
ἀἰοεδαίιν ε9νο έν «7οδερῆ, ΥΕΤΟΠ. 
Ει ἆρδο . «εδ εγαἑ ἴποι 7ετε απη. 90. 
φιοά Ῥιαδαίιν εὔδε ΠΠ. «Γον. εοἱδ. 

ξεῖπι. 1. Ἱίεπι (δε: αωί ριαδαίιη, 

οπηῖςθο 659ε,) γαρ. {ου. Εέ ἔροε «εδιν 
! εταί /ετε απ. 80 ἀπιοζρίεπο, [1ζιδ, ιέ 

θα ο ἐπιαδαξωη» «)οδερΙι, Ύετο. Εέ ἔροε 
ὧε.. εταί ΄]ετε αππ. 90. οἱσμέ επλο[ὲν 
ππαδαμιν. δι 09. Ὀτίκ. «ενω» αμέοηι 
᾿ὑποερέέ 699 ἵπ (τὴς ενέηιο αππον φιιόηο 
οαἱφείπιαίαη Λΐις «)οδερᾗέν Ωορί. | ὁ 
Ἰησοῦ» ωΞ 10. 40. Ἐά. Ληπίο ἦν ροπί 

Ἄλα { ἀρχόμινοι ] -Ἔ- εἶναι. 8ΥΤ. Ρ. ἵῃ 
πῃ. | ἀρχόμενον ἐ ὢν] Ξ- 124. αρ, ΑΙίεΓ, 

δνε. Ῥετε. Ρ. Ὀσίχ. πιγί. ὢν ἀρχόμινο». 
Εν. 84. Μι. ο. ἐρλόμενος ἐπὶ) τὸ ον 

στισμα. Ὅλοπι. ἀεν]άείαγ. ἐρχόμενος, ὢν 

Εαν, αρ. Ἠεμίει, (που 1η 81, 

1. Ἡ,) || ὦν] -- 118. 119. αοί. | ὡς] 
Ξ- 98519. 12923 919. αρ. ΒΙτοῃ, καὶ, 

9ΥΥ, Ῥετο.ρ. {(ἳ) 0οάεαχ Β ρτο5ς”- 
το, παπι Έμισαςδ οὐϊάΙί α 5 ει αἆ 

ἨῬανίάσπι, Ἠπς ἰγαηδίπ]έ οαπ, απσρ 

αριά Μαίίβαραπι τερογ!(γ, Ἠος ΠΠθ- 

4ο: υἱὲς ἰωσὴφ, τοῦ ἰακὼδ. σοῦ μκθ- 

ῥῶν, τοῦ ἐλεώζαρ, ποῦ ἐλιοῦδ, σοῦ ἰαχτ1νν 

ποῦ σαδὼκ, ποὺ ἀζὼρ, που ἐλιωκεὶμι, τοῦ 

ἆθιοὺδ, τοῦ ζοροθάώθιλ., τοῦ σαλαθιλλ, τοῦ 

Ὁ ζεχονίου, σοῦ ἰωακε]ρον σοῦ ἔλιακεὶμ, ποῦ 

Ἰωσεία, τοῦ ἅμὼς, τοῦ μανασσῇ, τοῦ ἰζε- 
, ο 9 ἀ ορ» Ν υ» 5 ΄ ” 

«Άεία, του ὦγᾶς, σου Ἰωαθὰν, που ὀζεία, τοῦ 

ἁμασίου, τοῦ Ἰωὰς, τοῦ ὀχοζίου, τοῦ ἰωρὰμ.ν 

γοῦ ἰωσαφὰ», τοῦ ἀσὰφ, σοῦ ἀθιοὺδ, τοῦ 

ῥοθοὰμ, τοῦ σολομὼ», σοῦ δανεὶδ, οἱ Τ6- 

Ίαια αί Ίσα, | Τη πιυ]έὴς εο]ςί- 

Ῥα5 ογάο, απο ποπιῖηα, 8686 εχεῖρῖαπί, 

πιῖτο Ρετίυτραίας οδί. Νεπιρο εἴτα- 

τυπί Πργατϊϊ ἵπ Ιεροπᾶϊς εοἰαπιγίς, 
απαγάπα πιοχ ἆμαβ πιοχ (γεν ἵη οαἆ επι 

ραρίπα φαχία εέ 5ο εγαπί Ρομίέα, σ. ϱ) 
σης 

ποῦ Ἰρ ποῦ ἰωὰμ  πιῷ καϊνὰν 
φοῦ ἰωσὴ ποὺ ἔσρὼμ σοῦ ἰνὼς 

φοῦ σὴθ σοῦ ἆδὰμ 
σοῦ )εοῦ. 

Ἠ]ῖῃς Ηταν], οπι 5ογΊρογε ἀεῦοτοέ 

ποῦ Ἀρ, σοῦ ἰωσὴ είς. σεῦ ἰωρὰμ, τοῦ 

ἐσρὼμ είς, Ῥετρεταπι βογὶρεῖέ: σοῦ ρν 
σοῦ ἰωρὰμν τοῦ καϊνὰν, τοῦ ἰωσὴ εἰο. || 

ἸποταάΙρ]]]ς εδί οοἀἱειπι ἀῑνετεϊίας Ἱῃ 

σεγ]ρεμά(ς ποπαϊπίθας ΡγορΡΙ5, Βρο- 

οἰπίπα (απίαπι ἀαὐίπας ποππυ]]α, 

(1) -|- τοῦ ἰακὼς. Ἰ1. 86, Αγπι, Ροεί 

ἡλ) αἀάῖέ Ἐ.. | Ξ- τοῦ ἡλὶ. 1393 «01 Ώ. τοῦ 

ἠλε, ΑΒΕΜ5. ΑΙ πι], Μι, ἆ, αἱ, 
11. Ἐά. να. ο. (1) Ξὔαίας αίεῖς, 
Έως, ΝΥ6. Ναζ. Απῆον, Ας. Ἱίοια 

Ίτεη. υἱ νἱάείιτ, σεπειαίῖοηος Ἰ9 
ΏΙΠΙΕΓ8ΠΘ || Ξ- σοῦ ματέὰτ. οο]ῦ. 
Ὢαπιαδο, τοῦ µατβὼ 5. μαθὼν, ΚΙ. 
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λευέ ταβήραλχὲ, σοῦ ὃ αννὰρ' τοῦ ἰωσὴφ, Τοῦ Ἀματ- 05 
σωθίου, τοῦ ἀμὰς, τοῦ ναοὺμ. τοῦ "ασλὶε δψφιὸν 

Τοῦ µαὰῦθ, τοῦ ῥισσαιίον, σοῦ σεμαῖς μυ ; 

ποῦ ἰούδα» σοῦ ρησὼ, τοῦ ἆ Ἅ 

σοῦ σαλαθηλ, σοῦ νηβὲ, Τοῦ ραλχίς τοῦ ἀλδ), τοῦ. 98 

κωσὼρι σου Σελμωδὼμι, σου Ἰρ, Του ἰωσὴ, τοῦ 99 
/ ” ] ” ”» Αι . ο» 

ἐλιέζερ, τοῦ ἵἱωρεῖίμ, τοῦ ματθὼτ, τοῦ λευὶ, '1οῦ συ- 80 

μεὼν, τοῦ ἰούδα, τοῦ ἰωσὴφ, τοῦ ἰωνὼν, τοῦ Νἐλιωκεὶμς 

Τοῦ μµελεᾶ, τοῦ μαϊνὰν, τοῦ μωτταθὰὼ, τοῦ ναθὼν, τοῦ 81 
πι - 5 ” 2 “ αἳ -- ά 

δωθὶὸ, Τοῦ Ιεσσαὶ, τοῦ }ὠθηὸ, τοῦ Ξ[(9οοζ, τοῦ Άσαλ- 99 
«κ, ϐ) ” λ ον νι δὰ //. -α. αλ ιλλ κε. ω 
ϱ.ῶ9, του ναᾶςσσῶνν Του αρα ὣδν που “αρα του 55 

ἐσρὼμ, ἃ τοῦ φαρὲς, τοῦ Ιούδα, Ιοῦ ἰοπὼθ, τοῦ ἐσαὼκ, 34 
ο ο 5 π- Ν ω ϱ / “/ ” λ με « .. 
του ἀξραὰμ, τοῦ άρα, του ναχωρ, Του  σιρὸχ' τοῦ 36 

Του 3 κά 

Ὑ } - ’ 
ο, ἃ 
σαρουχ. 

ΑΠ πι]. Μι. ρ. αἰ. Τ. Εά. 8ΥΓ. ρ. 
ΒΙαν. Ῥα5. ΝαΖ. Βρὶρη. ΤΜΕΟΡΗΥΙ. 
ματσαθὰ. ΟΠἨτοῃΠ. ΔἱεΧ. μµαταέὰτ. 16. 

ἁαταθίου. Άτπι, ἨΜαἰ{]αὶ, Υετοπ. Ἠαί- 

ἔλεα, νετο. ἨΜαιΠί, Ὀῖχ. ΠΜαιιλία, 
ὁοτὺ. 6οτπι. . (πι) ζωνναὶ 8. ἰωανναὶ 
5, ἰωαννὰ 5. Ἰωνὰ 8. ἰννὰ. 0ο4ἆ. ἄππε, 
νοτς. (η) µατέίουβ. µαπθαίουβ. µατ- 

φαβὰ, 0044. (ο) ἐσλὶμ 5. λσὶ 5. ἐσσαλ 

Ε. Ξσαὶ. Οοἆἆ. ΑΠὶ α]{ογ. δεζᾶέ, νεχο. 

νεΓΟΠ. «ΟΓΗ. (Ρ) ωσὺχ. ΒΗ,. ΑΠ. 
14. Οορί. Αππι, νετοῃ. αἱ. Ναζ. 

ἑωση. 91. «Γοδεάοεί, Ὀοά]. «Γοδείἠ, Του. 

χπατί, (α) Ἰωανῶν 5, ἰωνὼμ 8. ἰωνῶν 8. 

ἰωννὼ 8. ἑωνᾶ 5. ἰωννὼ. Ο04ά. οίίαπι να. 

30, ΑΙ αἰίοτ. (ϱ) ἐμωδὰμ 5. ἰσμώ- 

δαµ 5. ἐρμώδαμι 9. ἐσλωδὼν 5. ἑλμαδὰμδ. 

ἐλμαδὼν Α. ἐλμώδαδ 5. ἑλλάδαμ. Οοάά, 

Έά. Ύετε. ΑΠ αΠίεν. (6) ἐησοῦ. 
ΡΙ,. ΑΙΠ. Οορί. Ατπι, γμα]ς. Ἶτ. ἠησῶ 
5. ἰωσὶφ. Οοᾷ4, Ἐά. Ἰωσὸφ. Ναθ. 

Ὁ. σοψες, οοτὺ. (0) Ἰωρὴμ. Οοἁάι, Εά. 

ἑωρὰμ. Οοά. 8Υ5. Ῥογβ», Αιτ. 81. 
ΆἉγπι. ὈΕἱΧ. δείΓη. 9. ήν. δυσ. ). οᾱ, 
ἑωδὰμ. Ῥυτ. Ρ. ἵῃ Πη. ἑωερὲμ 8. ἱερὺμ. 
Οοάά. ᾿(α)ωακεμ. Οοάά. (κὶ 

Α. 49, 61. τοῦ μεννὰν 8. μιννὰ 8. μεννὺ 

5, μενὰμ 8. ᾽μανινὰν Β, μαιανῶν, 0οάἀ. 

Εά. Ὑετό, Επαπι 8. Ἔπαπς όρη, 
νετο. Οεπαπι, 60ΓΗ., (Ἠ) ἰωθὴὸ 9. 
ἰωθὴθ 9. Ἰωθδ. ΑΒΕΊ,Μ. ΑΠ. 6ορί. 
ΔΡΙΝ. οοἳδ. (2) βοςς, βοὼ. ΑΒΓΡ: 
1Μ. ΑΙ. Ἐὰ, (4) σαλὼμ 5. σαλμὰν 
Ε. σάλαβ. σαλαμὼν. (οᾶά. {(9) ἅμι- 
ναδὰμ. ΜΒ. ΑΙΙ. Ἀγτ, Ρ. { -- σοῦ 

ἀδεὶμ. 16. (ο) ἠρρὰμ. Ἐν. 19. ΑΠ. 
|. -ἰ- σοῦ Ἰωρὰμ 8. ἰωαρὰμ, ΕΚ 5. Αϊ 
την, Με, Υ. αἲ. 9. Κά. Αλ. 8γτ. ρ. 
εᾱ, Ατγ. 8Ίαν. νοτον, | ἀδμεὶν 5. ἀδμὶ, 
σοῦ ἄρνὶ 9. ἀρή]. Β1.. 18. 69. 194. 151. 

9Υ1, Ρ. πη. 1η τη. Οορί. | -- τοῦ ἀδμὲ 
86, ἀλμεὶ 9. ἀλδεὶ, πό ἀρνεὶ 5. δονελ, 

0οἀά. Αὖπι, | -|- σοῦ ἀλθε), τοῦ δονεῖ, 
σοῦ ἰωρὼμ. 139. ΑΙΙΙ. | ΑΙΙΙ αἰἰέογ. 8οά. 
ἨΏ. µίτεο. {(4)-Α. (6) θάῤῥα. 
1. ΑΠ πιο, ΜΕ, Ρ. ἡ π. Εὰ. Ναζ. 
ΕΡΙΡΠ. ΤΠεορΗγΙ. ἀτὰς. Ει. (θ Α᾿ 
ΡΕΕΗΚΙΙΜΒ. ΑΙ πισ]ή. Μι. Υ.. 

δα]. 18. Ρά. υγ. αέτ. Οορί, 41. Αγπι. 
ΦΙων. νετο. ΡγϊΧ, Εογ, «οἱ. ξεγπη. 
1. 2. οοτῦ. 6ΠΙΠΙΕΓ. (οἱ. ΝαΖ. αγίρ, 
ΤΠΕΟΡΗΥΙ. Ῥι]άαν, σεροὺν, Ὦ. οβηῖς 
νεΤΟΠ. , 

ον 
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96 ξραγαῦ, τοῦ "φαλὲκ, τοῦ ἐ6ὲρ, τοῦ σαλὼ, ὶ Του καί- 

97 νὰ» τοῦ ἀρφωξὰδ, τοῦ σὴμ, τοῦ νῶε, τοῦ λάμεχ, Τοῦ 

“µαβουσάλα, τοῦ ἐνώχ, τοῦ ἰαρὲδ, τοῦ µαλελεῆλ, τοῦ 

96 καθὼν, ᾿Τοῦ ένώς, τοῦ σηθ, τοῦ ἀδὰμω, ἕ του «εου. 

1 -"Ἰησοῦς δὲ "' πνεύματος ἁγίου πλήρης [ὑπεστρεψεν 

ἀπὸ τοῦ ἰορδώνου" χαὶ ἤγετο "ἐν τῷ πνεύµατι εἰς 

ἅ πειραζόµιενος 
Ν ”/’ ε / / 

Θσην ἐρήμιον, ] Ἡμερας τεσσαρά κοντα 
ο -” / 1/ Χ . / -” 

ὑπὸ του Ὁδιαξόλου. καὶ οὐκ εῴαγεν οὐδὲν 3 ἐν σαις 
αι Μα 4 Ν .» . 

ϕ ἥμέρωις εκείναις" καὶ συντελεσθεισώὼν αὐτῶν, Ἔ-- ὑστε- 
Ι “2 / ν ο” /”“ ᾿ ”” .. 

5ρον επεμασε. δΚαι ειπεν αυτω ὃ διάβολος" εἰ υἱὸς εέ 
ο” Γη Ν ” / / / 

ποὺ «εοῦ, εἶπε ἵτῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ὥρτος.. 
η .. ῤ . 3 ως λ δι, / ας, / 

3 Και απεχρίύη (ῆσους προς αυτον» λεγων Υέγθαπται" 
α 3 ο ον / / αλ ες η νῄ 9 Β 

{οτι ουκ επ αρτω µονῷ ζήσεται Ξ-ο ανθρωπος, ζαλλ. 
η μηνα ναι οι ν, ο // Ν 

δ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Φεοῦ. Καὶ "ἀναγαγὼν' αὐτὸν 

(5) ῥωγὰς. Ἱ. ΑΙ, Μι. Υ. αἱ. 9. 
ΝαΖ. ΟΗΓοῃ. 4ἱΧ. ῥαγοῦ. Μί. τ. ῥα- 
γαοῦ. 918 (επι α]. 8.) βαρὰκ. 60. 
(1) φαλὲγ. ΑΕΗΚΒ. ΑΠ. Μι.α. αἱ. 
4, οίπ. Ὑυ]ς. νευς. Οµτοῃ. αἰεχ. 

(9) -Ξ Ὀ. σαΠί. τοῦ καἰνὰ. Μί, χ. τοῦ 
χαιὼμ. Ὦ],. τοῦ κιανὰν. 116. (κ) -- 

φοῦ υἱοῦ. 61. νετοῃ. 

ἐἶοπες Τ.ΧΧΥ. ἱατ]. | Ναζ. Νγες, 
Βα5. Λαρς. Όρια» Ἱπιρεγί, πππιεγαπί 
φεπετα(ίοπες ΤΤ. Ίτεπτρις Τὸ. Ρια- 
ίστεα αὖ ΑὔΓαµαιπο αἆ οοβδορπιπα 
Λαρυδίίπας πύπιογαί ὅδ. δεά «οὐἆ. 
5ΥΓ. {ορίε Βατεα!!ρ. 66. εέ ”αςοβι8 

;. βαὔμπεῃς. ὄἹ. πἀδῑία οὐξεγναίΐοπε, 
Γππίηπι 56 εηιπιεταγὶ, 5μ2ρἱεἰοηεπι- 
4ο 6996, ΑΠΠΑΠΙΘΗΘΕΦ ΏΠΗΙΠ ἨΘΙΠΕΗΠ 

ρή3οτηη]ςϊςςς. Ταπάει α Ὦοπιῖϊπο 

οὰ Ὠανὶά 48. Λας. οἱ α Ομηίδίο α 
Ναί]αη 49. αεοῦ.δατας. (1) πλή- 
ϱη6 πνεύματος ἁγίου. ΒΡ ΕΙ.. 1. 191. 

918 (ουπι αἲ, 4.) αἱ. δ. Μί. ο. Κ. Ε. Ἡ, 

ο. 2.10. Ἐὰ. Ανα, γπὶς. Π. Απρν. 
ἄαμάσπί, (π) Ξ- νετοῖ. α δρέγί/α, 
γπ]ς. νετο.. οο]ῦ. | -- σῷ. 11. 9550. 
(ο) ἓν τῇ ἐρήμῳ. ΒΕΒ1,. «απῖ. νοζοη. 
γεσς, 5ετπι, 1. πιαγέ, Ἠθτ]. ΕΠΙΠΛΕΓ. 

(1) -- ἄεπεγα- 

(Ρ) σατανᾶ, Ὦ. Μι. ση. σαπέ. (α)-Γ 
οὐδὲ ἔπι. 19. 69. 194. Ανπι, (5 

ΒΡΙ,. Οορί. ελ. Άγπν, ῬοΓς, τν, 
γμ]ς. Τί. (εχο. Ὀπίκ, εοτρ.) 675. 
Ῥεάα, {98} εἶπε δὲ. ἘΩ],. 1. 39. 61. 
190. σγ. Ἐὰά. Οορί. Ὑπαἲς. Τί. Απιῦυ, 
καὶ εἶπε δὲ. 151. || Ξ- καὶ. Ώου. (0) ἵνα 
οἳ λίθοι οὗσοι ἄρτοι γένωνται. Ὦ. Ἐν. 951. 

σαΠ/. {ο]. Ἱέεπα νετο. ΟΥΡτ. Ἅ«{(α) καὶ 
ἄποκριθεὶᾳ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν. Ὦ. δ«απί. Ἰέεπι 
(ο]. | πρὸς αὐσὲν -- 190. ϱγ. Απίςο ὁ )η-- 

σοῦς Ῥοπυπί Β,, Υ]ς. Τί. αὐτῷ. (απἰα 

Ἰησοῦς) 19. 69. 16. 194. Μι. α. || ΞΞ λέ- 
γων. Ρ]Ι,. 19. 99. 190.65. Μι. Ἱ. Οορί. 

γυ]σ. ἔογ. ἐοι. (α)Ξ ΕΜΡ.1.10.. 
11. 69. 118. 191. 151.918 (οσα αἱ. Τ.) 

950. Ἐν. 94. 96. αἱ. 19. Ρ]υγερνο. Μέ. 

8. ο. 4. Ε. αἰ. 12. Ε4. Οἱ. ᾖ(γ) -- 
ΒΙ,. |. ῥήμασι] -ἵ- ἔνπορευομένῳ διὰ στό- 

µωτος. 04. Τ]. 16. 118. 101. Εν. 19 

19.41. 96. Μι. Ε. Οορί. ΔΡ, Αγ. ρ. 
ΤΠεορΙγΙ. ΄ (4) Υ.. 6.6. Ἰ. 8. ρο- 
πΙΠ{Σ ρορέ να, 19. ἵπ γετο. οοἱϱ. Ὀγὶχ. 
5οπι. 1. Οοἀᾱ. Ἰαἰἱ. αρ. Εαὺ. σἰαρυ]. 
ΑΠΙΟΣ, Ατποῦ, σαν, (4) ἀγαγὼν. 
9.09, 116, 



ΙΤΥΑΓΓΕΔΙΟΝ ΓΑΡ. ΙΥ. 

ὑλαιμμἆ 4 ' 3 2 ) . .. 'φ ρω 

τς ὁ διάξολος” 3 εἰς ὄρος ὑψηλὸν, ἔδειξεν αὐτῷ πά- 
 λλλ., δι αλ. “δα ω πω» 

σας τας (βασιλείας σης οικουµκενής εν στιγμῆ χρόνου. 

Κα) εἶπεν αὐτῷ ὁ διώξολος" σοὶ δωσω τὴν ἐξουσίαν ταύ- 6 

σην ἅπασαν, καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν' ὅτι ἐμοὶ παραδέδοσα 

καὶ ᾧ ἐὰν νέλω, δίδωμι αὐτήν. Σὺ οὖν ἐὰν Ἄπροσκυ- 7 
ν -.ς 

νήσης ενώπιόν 'μιου, ἔσται ἔσου" Ἀκῶω” Καὶ 
1 

θεὶε αὐτῷ εἶπεν ὁ ἰησοῦς' μα γόφεψονν ΚἢΤ: Ἱπροσκυ- 
νήσεις κόρν σὸν «γεόν σου, καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις, 

ο Κα) ᾖψαγεν' αὐτὸν εἷς ἱορουσελὴων ονζνήώνλώνο 

τὸν, ἐπὶ τὸ πτερύγιο τοῦ ἱεροῦ" καὶ εἶπεν αὐτῷ" εἰο Τ 

υἱὸς εἰ τοῦ «εοῦν βάλε σεαυτὸν Ρἐντεῦθεν’’ Ἀκώτω. 

Ῥόκονη ψάφή ὁτι τοῖς ρω ο 10 

περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε". Καὶ «ξ- 

ἳ / 
ποαντῦ. 

ο μὴν ὃς, ο 

ὁτ ἐπὶ ο 1 

. στ μη τν α ών ον 

Τόπωγε ὀπίσω ω μου σατωνά. 
ο ή: ὁ, 

ο. 
ών, 

ὥῶ- ΒΡΙ.. 96. 40. Μι. α. Οορί. 
Ατπι. οαηέ. ὁ σαπωνῶς. Άγ. Ρ. 115. 

(ο) Ξ ΒΙ,. θορί. βαχ. Ύ υἱς. τηε. νε- 
ΤΟΠ, επι. Ἰ. 9. ΙΠΑΓί. ΕΙΩΠΙ6Γ, {0ἱ, 

{ου. Πατ]. Υἱρὶ]. Ῥεάα. || Ηἰεγιδαίεπι, 

οί σαι οι έργα Ρἵππαπι {επιρ {ὶ. 

γετς. Τγαπεροβ]1οπίς ἱπάἰοἴυπι. | --- 
λίαν. Β. 18.69. 194. οαηί,. (4) σοῦ 
κόσμου. Ὦ. (8ι.β.) 5. Μί. ο. εαηΠέ. 

ὑὈσὶχ, Οεἱς. ἵη οοπππχεΏί, (Ποη {η έεχ- 
ει.) ίεγγα, ἔου. ὙἱρίΙ. (6) -ἰ- σεσὼν. 

1. 11. 16. αἰ. 19. εἰ Βατὴςγ. 1. ΥοΓοη, 
ψετο. Ὀσὶχ. οοςῦ, 6εσα. 1. Υυἱς. εᾱ. 
βἰχίῖη, Ἠίεν, Απιζν. 6αιᾶ, (8) ἐμοῦ. 
ΒΡΕΗ. Ι. 918 (οι αἰ. Ἰ.) ΑΠΙ. Μι. 
γ. αἱ. 19, Εά. (6) σα, 118. 151. 
Ἐν. 96. α]. 9. Μι. ἔ. Ἰκ. ο. Ζ. ΑΓπις 

(1) ΑΒΕ αγ, (ί. σ.) ΕΕἄΗΚΙ.. 
918 (εαπι αἲ, 9,) Ὦν. 94, 96. αἱ. 84. 

Μι. Υ, αἱ. 18, Εὰ, Θὺτ. αίτ, Ῥείς. Ρ. 
Άγ, Οορί. ΑΡίΙ, Αγιά, ΤΠΕΟΡΙΙΥ], σαῦ- 
πα. Ἐν. 981. Τποορβγ]. πῃδ. [ Βες, 
15». (ΞΕΡΟ (5ἱ.β)) 1. 1. 8. 
398. 118. 181. Ἐν. 84. Μί. π. Βψεν 

Ῥετεε, Οορί, ἆ, Άσπι, αοί. γὶς. 
αχ, Τί, εχΧα, ΥΕΓΟΠ. ΟΗΕ. Υἱρί. 

λαυς κάν «) ΑΡΡ(5 
νο δν ϐ. 8 . 89. Ν Ἅ 
Υ. αἱ. 19. Εὰ, 85. (τν Άτι ην. 
Οορι. ἀλλ, Αγια. αοίμ. 8ίαν. 
Βαχ. Πί. εχς. νετοῃ. ποορην!, ια. 
Απιζγ, Ῥεάα. (1) κύριον σὸν θόν σου 
προσκυνήσες. ΒΡΕ. 1. 69. 118. 191. 
191. 190. 191. 151. 918. (σα 

.. Ἐν. 84. Μί. ο. ἔ, α. γι 
(10) ἤ ἤγαγιν δ.ΒΙ,. Οορι. ά 
(4) Ξ ΒΙ.. (ο) Ξ 
918 (ευτη αἰ. 10.) Ἐν. 38, ῥώνων 
οἱ Βαυεγ. Τ. Μι. Υ αἱ. 19. Εά. Εις. 
ΤμεορἉγΙ. (ρ)-- ἘςΗ. 1. 40. 9]. 
190. σγ. Ἰαΐ. Ἐν. 81. -α]ν 6. Μια, 
γιἱς, 1ης. Ρουί κάσω Ῥοπιπε 69, αἱ. 4. 
(α)Ξ --Μι. κ. νοτο. σοἱῦ. Απιὺν. θεια], 
(ᾳ) -Ε ἐν πάσα, σαῖς ὁδοῖς σοῦ, 1. 1 
118. 190. ϱτ. οἱ Ίαι. 181. αἱ. 
(ϱ) - ΡΕΕΚΗΡ. 98. 86. 61. 
116. 111. 191. 190. ατ. 181. 149, αἰ. 
44. Μι. Υ. 4. ς. Κ.1. ρ. α. 2. αἱ. ὅ. 
Ε4, 8γ5. Ῥοσες, ΑΡγ. Άγπη, 8]αν. οαπί. 
νεΤΟΠ. νετς. ΕηΒ. Τλεοριν!. Ου. 
πε, 1 Ηαυει Οµᾳ. 

-- ὠ 
μα “ 



ΑΡ. ΙΥν. ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ, 20Τ 

αροῦσί σε, µήποτε προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 
19 Καὶ ἀποκριθεὶς είπεν αὐτῷ ὁ ἰησοῦς" 

ἵ “ 2/ -ά . 

οτι εἰρητωι ου. 
ο] να , ΄ Χ / λ / / 

19 επείρώσεις Άυριον τον «εὀν σου. Καὶ συντελεσας πόντα 
.. 6 “9 -ς 912 2 ”. 3 --- 

᾿  πείβθασμµον ο διώδολος, απεστή απ΄ αυτου αχρι καίρου. 

τοι 

ουΚα) ὑπέστρεψεν πὁ {ησοῦς ἐν τῇ δυνώµει τοῦ σγεύ» 

µωτος εἰς τὴν γαλιλαίων καὶ φήμη ἐξηλθε καθ’ ὅλης 

15 τῆς περμχώρου περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἀὐκὰρ ἐδίδασλκεν ἐν ταῖς 

16 συναγωγαῖς κώπν δοβώζόμωορ. ὑπὸ πάντων.] Υ Καὶ 

[ζλθεν" εἰς ὁπητὴν ναζαρι». οὗ με ἡσεθραμμάνορ"” Ν 
χα 

εἰσῆλθε, κατὰ σὸ εἰωθος Ὁ αὐτῷ. ἓν τῆ ἡμέρον των σας- 

 θάτων, εἰς σὴν συναγωγήν' 

17 Καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ ἃ βιθλίον ἠσωίου τοῦ προφήτου"'' 

ϱἀναπτύξας 
5 υ 

15 γραμιενον' 

ϱε κ - :εὐωγγελίσασθαι πι τωχοῖς 9 

ο / 52 / 

πνευμα κυρίου επ ερε᾽ ο 

ο Ν α.. 2 . . “4 

καὶ αγεστη οναγνωναι. 
λ 

και 

ΔΝ / //” λ / 1/ ο. ο 

ἔσο [ιολίον, ἑὑρε ἕ τον τόπον οὗ ἦν γε- 
 Ἡ . ”/ Ἡ ό 

εὔνεκεν, έχρισε 

» / 

ο. με. ων, Τ 

τ 19 Κηρύξκι ἀἰχμαλώτοις ὤφεσω καὶ τυφλοῖς ἀνάθλεψι, 

Ἂν ἕνεκεν. ο λίσο, ΙΤ ιάσασθαι τοὺς 

συντετειµµένους σην. ααβδίων. 

(0 Ξ Μι. πι. Τη θα ΥΕΓ5Η56 ἵγαῃς- 
Ρορυΐέ. ΑΡ. γέγραπται. Ὦ. Ῥετς. ρ. 
ε8ηί. Υετοπ. νετςο. Ὀγίκ. «ο1ϱ. «019, 

σθνα,1. ΄ (α) - Ε. τ4Σ Μι. 11. ὁ 
αύριος, 69. (εέΐαπη ν». 19.) | Ξ- ὁ. Ἡ. 5. 
αρ. ΔΙ. 12. Εν. 94. αἱ). ὃ. Μί. Υ. α. 
1.6. ἍἨ{(κ) παµὰ. ΕΚ. 11. αἰ. ὅ. Με, 
16. (6) καὶ ἆλβο. Μι. χ. ἐλέὼν δὲ, 

Ῥ. εδηέ, δλθε δὲ. 98. || -- ὁ ἠησοῦς. α, 

64. Μετ. (6) Ξ Βυ0Ι1, αατ. 11. 
936. Μι. Β. 11. Οτὶς. (α) ὤνατε- 

ὀραμμένος. ΕΙ. 1. 69. 194. αρ. Βἰτεβ. 
191. 151. Βαν. (0) αὐτῶν, 61. 31. 9. 

«ὐτοῦ. Ἐά. | -- Ὦ. εαπί. νετο. εοὶὺ. 

(9)Ξ- Εν. 18. (ποπ 19.) 969. Μι. ο. Ε, 

΄"Ῥορί απροφήτου Ροπ]έαν ἵη 1. (1ἴεπα, 
οΠ4ἱ890 καὶ ὠνέστη, Ἐν. 44.). Αγπι. 9ΥΓ. 

ἠμενο, (4) ὁ προφήτης ἡσαίωφ. Ὦ. 

(6) ἀνοίξας. ΑΒΙ,. 98. 5ΥΓ. 

Ἠϊον,- (8ϐΞΕΡ. Εν. 19. 18.86. Μι. 
{. οαηίέ. (6) Ξ40,. Μέ, α, σόύπον. [» 

σαηί, 

σοῦτον σὸν σόπον. Απ Ἅ«() ΑΒΡΕ 

Εμ. α]. 90. ρἱαγεδνε. Μί. ΗΥ.. αἰ. 
18. Ἐά, Εμς. Ῥα5. ΟΥτ. ἘρίρΗα, ΤΠο- 
ορΙψΙ. (ἳ) ΑΡΕΕΩΚΙ. αἰ. 8Τ. 
Μι. ΡΒΗΥ. αἱ. 90. Εά. Οµἱᾳ. δἱ5. Εως. 
Ῥείτγ, αἱεχ. ΑΠ. ΟΥΓ. Τμεοᾶοτεί, 
Βηϊάα», (1) ἀπέσσαλμαι. Ὦ» ντ. 
(!) -- ΒΡι.. 13. 33, 69. Οορί. 9, 
Ατπ γτ]ς, πι. ΒαΧ, Π. εχς. Ὀγῖκ. 

Ουρ. στ. Ὀἱς εί ]αέ. Ἐμς, Ραίγ, αἶες. 
ΑίΠ. ΟΥν. ΤΙ, Ὀορδίγ, Ἠϊουν, ΑΠΙΡΥ. 
Ας 8ελο]. η ΜΙ. 14. Ηαῦεπί Ἱτοῃ. 
1πέ. Ἠἶ]αν. [ τὴν καρδίαν] Ξ- Μί. 10. σῇ 
καρδίφ. 61. 111, 121. αἱ.6. Μι. Β. ἀ. 

1. 11. 



ΙΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ̓  

"ἀποσγεϊλῶι, κ ημὼ ἐν ἀφέσει,. χηρί 
"Καὶ πτύξας τὸ ρόλο, ἀπ : 

πῷ. ὑπηρέτη, ἐκάθισε' καὶ πάντων Ρεν τῇ συναγωγῇ οἱ 

ὀρθωλμιοὶ ἡ ᾖσαν, νμοήζἄρυπαν αυτώ. ρέωνο δὲ Ἰώγωναι 

πρὸς αὐτούς' ὁτι νλν πλήρωναν ἦ γβαφὴ αὕτη ἐν 

σοῖς ὡσὶν δν Καὶ πάντες ὁμαρκύρουν αὐτῶν καὶ | ἐθαύ- 23 

μωζον ε ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, φοῖς ἐκπορευομέένοις 

ἐκ τοῦ στόµιωτος αὐτοῦ, ] ακαὶ ἔλεγον' 'οὐγ, οὗτός ἐστι ὁ | 

Καὶ [είπε πρὸς αὐτούς' πώντως εερεῖτέ μοι 25. 

Ἰατρὲ, «γεράπευσον σεαυτόν' 

οσα ο... γενόμιενα εἰς” πωπερναθὺμν'ποῄήσον πιο) 

ὧδε ἵ “σῇ πατρίδι σου. "Είπε δέ" μη ..-- 

ο. ότι, οὐδὸς προφήτης δεκτός ἐ ἐστι Ὁ ἐν ση πατρί, 

τὸν κυρίου δεκτόν 9 «κ. 

υἱὸς ωσήφ: 
κο Δ ο. 

Σσῆν παρωθολἠν ταύτην 

ἜἘπ᾽ "λνηθείρος δε λέγω ὑμῖν Υπολλαὶ λρώηνινή, 26 

ταῖς ἡμέραις ἠλίου 3 8 ϱν σῷ ἰσραὴλ». ὅτε ἐκλείσθη ὁ : 
υ 2. λε... ’  Ἀ. » ε.. εἲ μα Αα Ν 

ἐπι ετη τρία καὶ μήνας εξ, ὡς ἐγένετο λιμος 

ὀμέγας, ἐπὶ ἁπῶᾶσαν" τὴν γῆν. Καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐ- 26 

» ον 
ονρανος 

τῶν ἐπέμφθη ἠλίας, εἰ μὴ εἰς σάρεπτα τῆς Γου σιδῶ- 

5 ἐν ση. ουσ τν ο 

(αι) 

έασ. Ἠίογ. δἱ5. -. (α) -ἰ- καὶ. 61. 64. 
191. (ο) --- καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, 

Φ99ΧΧ Αγ. τοπ. ΑΤΗΙ, Ὑυἱς. δαχ. Π, 
εχκς. οαΠί. Ῥείε, αἱεχ, ἨΠί]ατ. εεπιε]. 

ΑΠπΙΡΓ. Λας. Βεάα. -|- καὶ ἡμέραν ἄν- 

σποδ, σῷ Φιῷ ἡμῶν. Μί. 11. 8ΥΓ. Ρ. 
Ἁγ. Ρο]. Ἠϊος. δοπια!, (Ρ) οἱ ὀφθ. ἓν 
φῇ συναγ. σαν. ὮἘΕΤ,. 191. 1951. Ἐν. 

94, Μι. Τ1. ἵτθια οοἳϱ. ἓν σῇ συναγ. 
ἦσαν οἳ ὀφό. Α. 19. 118. Ἐν. 44. Μι. 

10, νετυῃπ.  (α) 
(οὐχκὶ) οὐχ. (ὁ) υἱός ἐστιν ἰωσὴφ (ἰωσήφ 

ἐστιν) οὗτος: ΒΠ1,. 69. οπηί. || Ξ ὁ υἱὸς. 
Ἐν.Ι8. (ποι 19.) (0) ΞΤ18. (8) ες. 

ΡΡΙ.. 19. 69. 194. ἐν αΏεηιο σῇ. Α. 
49. 09. Το. 299 Χ Ἐν. 44. Μι. ἔ, αἱ. 8. 

Ξ Εν, 94. ους. αἱ νἰάσίας, μἱ9. 
(6οά Παβει Ο5ἱς. ἴπί.) Ίτεη. πί ν]άε- 

19. καὶ ἔλεγον' 

(ὐΞ1-- (ὔὐεω  α)-θκ.οἳι .. 
Εν. 89.93. Μι. Η. 6. Εὰ, Αγ. Ῥετει 
ν. Απο Υμἱς, Τι. εχο, Ὀεῖχ. «γὰρ, 

ντ. (5) Ε ὅτι 11. 18. 98. 69, 
1. 19. Με, κ. Αττ. ἀαίπ. θεϊκ. Βας]]. 
(2) -- τοῦ προφήτον. Μι. 19. Ἁγγ. ΑΣ, 
ΥΓ, Π6Γο0Α. ΟΕἱ5. (4)5:96. Ἐν. 18. 
νετο.(οἱ.  (9)ΞΞΒΕΟ. 81. 995. 996. 
Μι. ο. αππἰο, Ὑμ]ς. Τί, εχοι γεγει 

(ο) µεγάλη. 13. 69. Ἅ({(ἆ) Ξ Μι. Ἡ, 

(ο) σάριφέα. ΒΙΚΜΒ. α|. 16, Μι. ᾳ. αἲ. 
4. Ἐά. Αγπι. ΟΕἱ5. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. ἄρεφέω, 
1.. α]. 10. Μί, Ε. σάραπτα 5. ἀραπτὰ 
5. ἄριπτα 9. ἀριφθὰς. ἀραφθὰ ς. ἀριπφὰ, 
ΑΠ. (8) σιδωνίας 9. σιδονία». ΑΒΟΏν 
1.69. 118.191. 151. Εν. 4.19. 18. 19. 

81. 99. 80. Μι. ΗΥ. ῃ. Νας. 1 
ει σαν ρε νά 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 909 

97 ν0ςν πρὸς γυναῖκω χήραν. ἸΚάὶ πολλοὶ λεπροὶ Ίσαν ἐπὶ 

0ΑΡ,ΙΥ. 

᾿ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἕ ἐν τῷ ἰσρωήλ'' καὶ οὐδεὶς αὐ- 
--- 4 ’ 9 ν λ ε ] νο. ; ᾿ 

98 σων ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ νεεμιὰν ὁ σύρος. Και ἐπλήσθησαν 

:99 Ἀάντες Αυμου ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντεέ ταῦτω. Καὶ 
5 ως Σο / : ΕΜ ων / Ν ο/ 

ἀναστάντὲς ἐξεδαλον αὐτον εζω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον 
.Ά, | ί ” / π᾿ ι] - 

αὐτον έως Ἀ ῇ οφρύος σου ὀρους» εῴ ου ἤ πόλις αυτων 

90 ῥνρδόμητον, ἑωυσ” κωτακρημµίσαι αὐτόν. Αὐτὸς δὲ διελ» 

θὼν διὰ μέσου αὐτῶν, ἐπορεύετο. ] 

Ι. Καὶ [Ἑκατηλθεν εἰς καπερναοὺμ, πὀλω τῆς γαλι- 
. ι) Ν 3 ” 

λαίας]. καὶ ἦν διδάσκων Ἱ αὐτους' ἐν τοῖς σά[ξξασι. 

:99 Καὶ ἐξεδλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαγῇ αὐτοῦ" ὁτι ἐν ἐξουσία 
α. ε, { 3 ” Αα Ἂς.. ” ο” ”/ 

99 ἠν ὁ λόγος αὐτου. Καὶ εν τῃ συναγωγή ἦν ἄνθρωπος 

ἔχων χαὶ ἀνέκραξζε 
ο”. 4. “”/” 

94 φωνη μεγαλη, 
9 ν - .” . / ” .’ .” 

σοῦ Σναζαρηνες ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς οἰδά σε τίς εὖν 

η ζω ὃ / 3 ᾷ /“/ 

πνευμα δαιμιονίου ἀκαθάρτου, 
/ ”” / /“”/” “νε ιο) / 2 

ΡΛεγων Ἱεαν τί ἤμιω καί σου {η- 

λωᾶ ΑΝ, εκ 632 ” / 

Και επετίµησεν αυτω 9 6Ἴσους, λε- 96 ὁ ὤγιος "τοῦ »εοὺ.. 
-, ι) . 3 . / 3 / ” 

των Φιμώθητω καὶ εξελθε [9ρὲξ᾽ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐ- 
; . .) / » Γή 

σὺν τὸ δωιριόνιὀν εἰς  Τ μέσον, εζηλθεν ἀπ' αὐτοῦ, μν 

Ἀ γσῆς, Ττὸ, : εἰς σὸ. ἕ οὐ ἀν'. 

ῷ -- δ0, ὅ8ὰ Μαχεῖοη, ΟΥἶᾳ. Απίο 
ἐπὶ ροπαηί ΒΟΡΙ;. 1. 69. 118. 180. 

Ἐν. 94. 4. Μι, ο, Άντε. Αγ. Οσρέ. 
δτει, Ατπι, Ψμἱς. Τε. () Ξ Αοα 
Π!8. 1. 69. 19. 106. 108. 121. 191. 
15]. "990, Ἐν. 89 960. αἱ. 24. ΜΙ. 

ΒΗγ. 10. αἱ. 99. Ρ4, Ουίσ. σοῦ. 38 

94. («)8ΒΡΙ.. 1.19. 38. 61. ἵη Πν. 
6ρ. 118. 181. Οµἱς. Ξε]λο]ία η Μί. α. 
ἆ. () ζλόεν. Εναησε]ἰριατία, 9ΥΓ. 
ῥ. ἵπ πι. Οτίσ, φεππε]. | --- ὁ ἰπσοῦς. 
4Π. 918 (εαπι αἱ. 8.) 905. αἱ. 9. 
Εναπρο ἱε(αεία. (1) -ἵ- τὴν σαραβα- 
Λλάσσιον ἓν Αν ζαθουλὼν καὶ νεφθαλ.εὺμ., 

). οππέ,. (α1)--61.9969 αἱ. 3. Με, 
ἀ, τση αᾱ αβεί {η ΓΠςΥΡ.) αὐτῶς. 1. 

«Μι. Β. α. πι. 17. ο αἱ) πνιῶμα 

. ὠκάθαρτο, Ἰ). 5, δαιµόγιον 

ΡΗΗΜΗ 29. γυῖς. Ἡ, ἀαπιοπίωπι, 
ος] ϱ. αρέγἱ(ηι ἐπιηπιπά πι, Απιῦς, Ὀἱ9. 

(ο)--38. ἀοιμ, (9)ΞΡΙ.Μι.Υ» 
0ορί, Οἱ. (4)5 Ὀ. 88. 6θ, 08. 
61. 5Υτ. πἱετο». Άτ. Ρο]. Ετρ. Λι, 
Ἡ{, εχο. ϱεΓπι. 1. 2. ἔογ. Ρρογι5. Τογϊ, 
(6)ΞΜατείοῦ. (5) Θεὸς. Λεία ΑΓ. 
εμε]αῖ, σοῦ ἱσραὴλ. ἵΏ δο]ο]]ς Με. 19. 
(ϐ8ΒΡΗ. Τ.ΤΙ.Τ1, 108.194. 191.190. 

191. αἱ. 10. Μι. ν. α. τ. γρ. Τε, 
Ογίσ. (α)ΞΒΕΕΗς. 10. 86. 40. 
το, 91. 194.αΡ. Βίτεμ, 191. 180. 181. 
149. 935, αἱ. 96. Μι. Υ. αἰ. 16, Γὰ. 
Οτίᾳ. || ες σὸ μέσον -- Μι, Β. νετύπ. 
γεχς, 099, [ἱ μέσον] -ἰ- αὐτῶν. 194. --- 
ἀνακραυγάσαν τε. Τ). (-]- καὶ ἄναχρανγά- 
σαν. 8ὲ. β.) σαηί, (αὔδᾳιο εἰ.) | Ῥαμία 
Δμίεα ῥίψας Ὦ3 εἰ πιοχ βλάψαρ. Ώ 



ου «"ΤΥΑΤΓΕΛΙΟΝ  σλρἩ; 
(λάψαν αὐτόν. Καὶ ἐγένετο 9άμδος ἐπὶ πάντας" καὶ 56. 
συνελάλουν πρὸς. ---- ήν» τίς διώφηνοή 
ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµιει ἐπιτάσσει τοῖς ἄκο 

ὔρων καὶ ἐδίρχονας εΊ- Κω). τἰβοτοριόννό ἢρρνεοτ | 

περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. ᾿Αναστὼὰς 58 

δὲ Σαρ ἐκ’ σῆς συναγωγῆς”, [3 εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἴκέαν 

σάριωνος κ... αλλ” δὲ τοῦ. σέρωνος' ἦν. συνεχρµένη πο» 
(ορ ωνψι καὶ Ἰννηνν αὐτον περὶ ών ωά 

ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ πυρε Των αι 

κεν αυτήν. ́ αρα κζῆμη' δὲ ἐιρτᾶρα ωμό" αὐτᾶ. 

ΣΔύνοντος” δὲ τοῦ. ἡλίονν πόρτες ὅσον ον ἀσθενοῦντο 
νόσοις ποιχίλαις, :ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐ | 

εχάστῳ αὐτῶν τὰς. χεῖρας Εεπιθὴςν  εθεράπει 

ον δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, ὃς ράζονα" 1 

καὶ λέγοντα" ὅτι συ εἰ | ὁ υἱὸς σοῦ Φεοῦ" καὶ ἔπιτι- 

μῶν οὐκ εἶα αὐτὰ λαλεῦ, ὅτι ἤδεισαν Ν τὸν χριστὸν 

αὐτὸν εἶναι. Γενοµάνης. δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν "πορνόφηνής 49 

Ἱδρημον" σόπον' λαέ οἱ | ὀχλοι " ἐπεζήκων”, αὐτὸν καὶ ἦλθον 

γάρ ος ήὁ ' χρβιστὸς. .ν ἐζήτου». 

(ὠ) ἱζλλθον ὁ ἀκλλ« Ὀ. (9) ΒοΡίϱ. 184. 1οτ. 995. Ἡν. 5. Γ18, 84, αἲ. 19: 
1. 33. 69. 118. 194. 181. ΟἨς. ἆε, Μι. ο. Π. δύντο. ΟἨ ος. δρ δη 
γυῖς. Τί. α, εαπί. (ᾳ) -Ε ὁ ἰησοῦς. οοεἑζοπέε, σαπί. Ἴνοτς. ου μι ος 

Α. αἰ. Ἱ. Μι. τν. 10. Ἀγγ. Ῥοσε. Ὑπι]ς. γετοῃ. υεῖκ. «ο ῦ. ο ὃ τα, 
Ὑυΐς. (ποη {ο]. εππιοτ. Εογ. ροτα».) ρα. ΕΟΓ. ροτις. Λιν. ι 
Ῥοςέ εἰσῆλθεν αἀάππέ Εναπσο]κίατία.  Τ. ομΠί. ἦγον. κ Αν 

(4) ἆλόιν. Ὦ. 61. 64. 114, 191. 41.4. ἩἘ)ρ.64. 69.91. 116. 
Μι.τ.κ. 10. 11. Ἠναπρεδίαπίαφας- Μί.α. ΤΙ. 1) κραυγάζο»' 
ἆππι, οαπέ. (0): καὶ ὠνδεον. Β. (Βί. αἲ. 56. Μι. ν. αἰ. δ. Ουρ. 
β.) εαπέ, Υετὀῃ. οτ). «οἱ ῦ. σοτπι.]. ΡΟΡΕΙ. 98, 990. Όορέ.. ο Ατρ. 
Αγ, (6ΞΛΒΡΟΗΙ, ΜΩΝ.αΙ. γαρ. Πε. οχο. Ρῖκ. ΟΗ6. Τε τί. Ὑἱο- 
81. Ρϊαγθενο. Μέ. Υ. αἰ. 15. Ἐά. | ἡ δὲ ἐοτίη. 55. ους. ) ἕτιρον, 2ου 
σενβιρὰ. Ο. 106. 181. Ρ]πγοσνα. Μιχ. 61.91. (π) ΑΒΟΡΕΙΜΒ. 1. 
(4) παραχεζμα: ἡ δὲ ἄνασσ. δν. Μί. 38. 69. 91. 106. 194. 141: 101. ΑΗ 

11. σπσρα χρῆμαι ὥστε ἀναστᾶσαν αὐτὴν  {ουπι αἶ. 8 Ἠλ 996. Ἐν. 18. 19. 96. αἲς 

δισκονεῖν. 1). Ἰ! εἰ ἀἰπιϊνὴί εαηι εοπ(ἔπιο, 49. οἱ Ῥατβογ. 4. Μι. γ. αι 18. 4, 

πι! οίίαηι οοπ{έπτιο δη οπίεπι εει πιῖ- το λαμες, ο μας 
πήοζγαγεί εἶδ. οιΠί. (6) δύναντον. θ9. . ο 



σΑΡ. ΙΤ. υ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 4 ὰ 
[η Μες . ο) ω 9. Ν . λ δια, 3 
εως αυτου» τοι χοτεεχον αυτον σου 3 πορεύεσθαι απ . 

9. ον ιο {ίφ “ Ν πε, ὁ 

49 αὐτῶν, Ο δὲ εἰπε πρὸς αὐτούς' οτι καὶ "ταῖς ἑτέραις 
κ Ν | ω  μὰ ν αγοή πολεσι εὐαγγελίσωσβαί με «δε; τὴν (ῥασιλείαν του 

” σι. ο [ ” , παν // 

44. εου. οτι Ὁ εἰς᾽ σουτο ἀπεσταλμαι. 
.- κ... ο ου. ὅδ ὔ 

Ἴσων Ἱεν ταις συνογωγαις 

Καὶ ἦν πηρύσ-' 

Σσης γαλιλαίας. | 
ι] -ὖ αλ ” Ν . 3 ω κ... 3 .. ἳ ρ// 

Ἔφενετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον "ἐπικεῖσθωι αυτῷ Ἱσοῦ 
ολ ώ... Ἡ / ο] ” 

ἀκούειν τον λόγον τοῦ εοῦ» 
11 κ. 2 Ν α” κ ν «ϱ 

λαι αυτος ἦν Γεστως 

ϱΧπαρὼ” σὴν λέμνην γεννησαρέτ. υΚα) εἶδε δύο ΥΣ πλοῖω 
6 κκ” ᾿ λ Χ / . ς δν ς Αα λ. αν, 4 σά ι 
εστωτα ο -- ήν. οἱ ὃε αλιεις ” 92 απὀραντες 

ϐ ἀπ αὐτῶν ΑΔ ἀπέπλυναν, 

ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν 

ο σῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν 

να 
σου δίκτυα 

ἡ ὀλίψον 

Ὅ πο νὰ 
οᾳ / 3 / . Χ 5 Ν 

του. σέρῶνος Ίθωτήσεν ουτον οπο' 

«καὶ καθίσας ἐδίδασκεν. 
». ο” : λ 2/ Ν. 2 / ο] 

4 φοῦ πλοίου σους οχλους. ς Ὡς” δε ἐπωύσωτο λαλωνφ 
ιο λΔ Ν / 2 / 9 Ν / 4 

είπε προς τον σέμωνα" επαναγαῶγε εἰς τὸ (άθος, ους 
ον /΄ “/ Ν δι, ε ΑΙ. αι 1/ ια, 
δ οφ τὰ ὀικτυα ά 5 εές έαρὶ 

 αῤλε ο σίμων εἶπεν αὐτῷ 

Καὶ ῳ 

ἐπιστάτωι δι όλης } τῆς 

νυκτὸς ΑΗΤΗ ΜΙΚΗ ΝΟΥ. ἐλάδομεν. ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί 
ιο ’ 1“ 

σου Κ γαλάσω τὸ δίκτυον. 
Κ Ν ] ” σἩ ”/ 

αἱ Ττουτο ποιησα)τες 

» 
4 - 

092 ἀπ αὐτῶν ἀπορώντες. 

ο ἑσέραις ωμό Ρατῦεγ. Ἰ. ἐν ἔτ. 

φόλ. 13. α]. Ὁ. Μι. κ. ἐν ταῖς ἐπ. πὀλ. 

Μι. α. ᾳ. εἰς τὰς ἄλλας πόλεις. Ὦ). οππέ, 

(ο) ἐπὶ, Β1.. 61. 194. (Ρ) ἀπεστάλην. 
ΒΡΙ,, 1. 19. 89. 09. 194. Ἅ(0) ες 
σὰς συναγωγὰς. ΒΏΩ. 09. 91. Εν. 19. 
18.19. Μι Ες. (ς) σῇς ἰουδαίας. 
6ο. 1. 106. 191. 11. Ἐν. 19. 9. 
96. αἱ. 5. Μέ. Ε. 5. Οορι. 8ΥΓ. Ρ. (2εά 
τος, ἴῃπ πι.) αὐτῶν. Ἑν. 34. Μί. ᾳ. τῶν 
ἰρωδαίων. Ἐν. 18. τοῖς ἰουλαίοις. Ἐν. Ἱ. 

19, (8) ἐπικαλεῖσθαι, Μι, 10. (8) καὶ 
ΑΒ.1. 181. Αἴῑάς, Ασπι. εἰ αιιζἰογαπέ 

οὐυ.  (α) ἑστῶτος αὐτοῦ. Ὦ. οί. Ι 
--- ὁ ἑησοθρ, ἘΩΗ. ἵίεπι Τ8. Έναυρο- 
Ἰμιατία, (κ) σιρὶ. 61. αἱ. 5. Μι. κ. 
Ῥ.2. () πλοιάρια. ΑΟΤ,, 40. 08. 
4341, α, ᾱ, γετς, Ὀτικ. (1) οὓι.. 

(8) ἔσλυναν. ΒΟΧ!Η. Μι. ρ. ἔπλυνο. Ὦ. 

91. ἀπέπλυνον Ἑν. 138. 11. Μι. ἆ. ἐπέ- 

σλννον. Ἑιν.Ἰ. (10) - αὐτῶν, Μι. Β. 11. 

ΙΤ. ντ. 5ΥΓ. Ρ. ο. οΏε]. νοτς. (6)--΄ 
ΒΡΙ,. (4) ὅσον ὃσον. . φιαπέμηα φμάπ- 
ἐππο, σα Πέ. ἐπ αἰέμπι, οἱ. (6) ὅτε. Ὦ. 
(8) χαλάσωμε». 64. (ο(Π. (6)51. 

151. ΑΙ{Π5. πρὸς ἄγραν. 41. ΤΠΘοΡΙΥ]. 
(1). διδάσκαλε. Ἰ). (8. ρ.) ΕΒαδῦῖ, 

5Υτ, ΥΣ. Ποτο.. (ἱ)ΞΑΡΙ.. 15]. 
(1) οὐ μὴ παρακούσοµαι. Ὦ. οὗ μὴ πα- 

ῥακούσομεν. Τ) Ἠ  ποη ργΦ/εγίδο, οπΏ(. | 

Χχαλάσω] χαλάσομενβ. χαλάσωμεν. Χ. 
Ι. 91. αἱ. 5. Μι.Ρ. 11. ΑΙ, Ῥεγε, Ρ.. 
Οσρί. Αται, ΑΙ, οι, ΤΠεορπαΠ. 
(9) σοῦτο γαλάσαντες, 38. εὐθὺς χαλά- 

σαντις τὰ δίκτνα. [). οἙπί. 



9] 

συνέκλεισαν Ὁ 

Άσυον αὐτῶν. 

ο Αβίζιαθνά αὐτά. 

Ἀσοις. γόψασι 

ἄγρα τῶν ἰχθύων, 3 
»/ Χ. ο ὗ ἰάχώθον καὶ ἑωάωνην», 
νοὶ τῷ σίμων. καὶ εἶπε 

ἠκολούθησαν πω. 

αλά ὀγένεσο ξεν τῷ, [εαν αὐτὸν ἓν µᾷ τῶν πόλθων, 19) 

.οἳ ἰδοὺ, ἀνὴρ πλήρης λέπρας' 

. ἰχθύων σλλδον 

(ο) ΑΟΕΕΙ.Σ. Ι. 60. 19. 106, 194, 

91. 151. 918 (ουπι αἱ. 9.) Ἐν. 18. 
η) 94, 89. 86. αἱ. 16. Ρ]ήγοδνε. Μι... 
ΒΡΗΥ, αἱ. 19. Τά. Αγια, οί, Ἔλεο- 

(η) ὥστε τὰ δίκτυα ῥήσσεσέαι, ριγ]. 
Ὦ. Απππιι (οἱ, οαπ:. ᾗ -ἰ- ὥστε μὰ δύ- 
νασθαι ἀναγαγεῖν κ. 

28, α], Ἱ. Μι. 5, ἵπ 1ηα1ς. 
Β)ΡΙ,. Μι. α. νους, 

(4) ἐπλήσθησω. Β. 995. Μι. Β. Ἱ. π. 

ληώσᾳι, 195. ἐπλήσθη. α (ε) . 
παρά τι. Ὁ, αἱ νὶάοίας. Ρ. (5ε. β.) 

1ά. δυ5, Α;;, Ῥοιες, 85, Ρ. η η], 

6ορί, Άτπν, γαρ. γτοσθη(ἶογ. οξηί, 
εο]ῦ. δεσπι͵ 3. 

(ο) Ξ- 

ΞΞπέτρος, 09. νυγοη.νοτο, ". (α) ποσὺν, 
1), 1. 118, 19}, 9γν Οορε. εαη8, οϱ)), 

πληβος Ἰχθύων '' πολύ: ' 9 διεῤῥήγνυτο δὲ τὸ δ/- 

Καὶ κατένευσαν τοῖς μή. ο 
σῷ ὁτέρῳ πλοίῳ, τοῦ «λόντας Ῥσυλλαδεσύθαι 

καὶ ἠλθον, καὶ Ἱἔπλησων" ἀμφότερα, τν πλοϊ 
ΓἸδῶν δὲ ἀέμφῃ πέτρας ᾱ προῦ εσε 

Σα σου.. ήπσου.. λέων άλά 

ὁμοῦ ὅτι ἀνήρ, ἁμαῤραλύς εέρι κόβω 

περιέσχεν. αὐτον 2 καὶ Σάσα: σοὺς Φ, ωόσβι ἀνν  - 

ᾗ ́ συνέλοιξον. 

ως ζιθελμίουν" οἱ | 

ἁ πρὸς τὸν σίµωνα ὁ {ησους" 

Φοβοῦ ἀπὸ τοῦ νὺν ἀνθρώπους ἔση Ἓγρος Ἱκώνα, 11 

ταγαγόντες τὰ πλοία ἐπὶ τὴν. γρ έντε 

ἀγαγεῖν αὐτὸ. Β. 

(ρ) βοηθεῖν, η : 

(5) βαπσίζεσθαι. 145. | 
(8) ὁ δὶ σίµων. ), οαηέ. || π- σίµων. 
106. Άγε, ῥ. (8ε Ἱαδοέ ἵη πη,) Βαχ. | 

(0) -- . ὦ, 

οωηί, «οἱῦ, Ῥεχ. (4) 
οληί. ΞΤ. ὧν. Ι 

ρΗσ], )) ἦσαν δὲ κοιν 
»αήρς μα μάνπε ή 
εἶπεν , αὐτοῖς, | ῦτ Γ 

ἸΚδόων, πωήσω γὰρ ὑμᾶς ἀλλῖς ἆ 
πω. Ώ.εβηί, (6)5:03Α 
Ἀνν. (8) ήΓ αἆ υἱ 

:Βψτ, Μοτος. ᾗ υἱοίβεσπὸ, νογοῦ. νους, 
οοτῦΣ ο ο 
σαντερ πώντα κατέ ἐπ) σῆς γῶς, 
χα), 1). οαΏέ. (6)-- 18.69... (8)) ) 
φ4.αρ, Βϊνοι., την. Ἰδὼν δὲ, Ἡ, | 

π ":Ομημδηλω) 10 

3 ν πο μή αρ 

"καὶ ἰδὼν”. σὸν Ἰησοῦ, 
Γ μα - ο κ. ο πα Ὅ 

. 
-------- --- 

(κ) αὐτοῦ. 9. οαηί, ολν. Ξ8- σαν τς να 

3], 94. Ῥ]μγοενο, Μι 

αρ. ΔΙ. Ξ- ἰδὼν τὸν ο 
γοσον ο) σο]ῦ, .ΑΠΡΗ, ψ, νου 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 918 
1 φεσὼν ἐπὶ πρόσωπο», ἐδεήθη αὐτοῦ. “λέγων αν νὰ ἐὰν 

σΑβΡ.ν. 

19 Ψέλης, δύνασαί με αθαρίσαι, Καὶ ἐ ἐκτείνας σὴν αΐραν 

κ ο αὐτοῦ, ο» εἰπών"' Θέλω, παθαρίσθητ!, καὶ εὐ-- 

14 θέως | ᾖ λέπρα μαῇχβεν ὁ ἀπ αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς παρ- 

' ἠγγειλεν αὐτῷ 7 μπδννὶ εἰπεῖν" ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖ ἕον σεαυ- 

σον τῷ ἱερεῖ, καὶ νο περὶ τοῦ Ψαβαρισμοῦ σου, 

15 καθὼς προσέταξε ον εἰς ολο ή αὐτοῖς.' Διήρ- 

ΟΣΑ δὲ ον ὃ κά περὶ αὐτου. καὶ η κηνὸ 

ὄχλοι πολλοὶ ἀκούει», καὶ Βεραπεύεσθαι " -ὑπ αὐτοῦ". 

16 ἀπὸ σὼν ἀσθενειων αὐτῶν. Αὐτὸς δὲ ή ἦν 

ταῖς ἐρήμοις, καὶ προσευχόμενος. 1 

17. Καὶ ἐ 4 ἐν μιᾷ τὼν ἡμερῶν, Ρχαὶ αὐτος [τν δι- 

ουπ ογωρών' εν 

δάσκων καὶ ᾖσαν καθήµενοι θαρισαῖοι καΐ )νομοδιδάσ- 

χαλου οἱ ἦσαν : ἐληλνθότες” έά πάσης "όρη σης Ίο 

λαίας χαὶ ἰουδαίαως καὶ ἱερονσαλήμ" καὶ δύναρωις Νυρίοῦ 

16 ην 
να / ./ 4) ιν : / Χι 9 / 

"Επί κλίνης ἄνθρωπον, ος ἢν παραλελυμένος" καὶ ἐζήτουν 

“/ 

Σείς το (ὥσθαι ἵ αυτούς. Καὶ ἰδοὺ. ὤνδρες Φέροντες 

| » 3 ᾽ - ο, κ κ .» ο π 
19 ο υτον ΕίσΕΝΕΎΥ ΕΙΝ πα ειναι ενωπιον ουτου. Και αἱ 

κ 2 λέγων. 

(1) ἔπεσεν ἐπὶ πρύσωπον. [). οπΗί. || ἔδε- 
6η αὐτοῦ] Ξ- ουν. ρ. αὐτοῦ, ἐδεήόη. 

Μι. ᾱ. (.) ΒΟΡΙ.. 12. ὃδ. 09. 
194. Μι. ΤΠ]. ΟΥ. {() ἐκαθαρίσύη. Ὦ. 

σαπί. ἔμαθαρίσθη λέπρα αὐτοῦ. 40. | 

ὧτ' αὐτοῦ] -|- καὶ ἰκαξασίσόη. Μί. Ἡ]. 

(πι) ἵνα εἰς μαρσύριον ᾖ (ἆὖν. Ὦ Α) ὅμιν 

φοῦτο. Ὦ. οπΏί. ν6ΤΟΠ. νονς. «090. 

εοἱῦ. Ἐρϊρα. Ματεῖοα, αρ. ο 
Του. Αππὺς, ἱ αὐτοῖς] -- καὶ ποῖν 

Έθνεσι. Εν. 16. -ἵ- ὃ δὲ ἐξιλθὼν . .. καὶ 

συνήρχοντο πρὸς αὐτὸν, καὶ ἦλθεν πώλιν 

εἰς παφαμναοὺω. Ἰ). «αι. (ε Ματς. {, 

45) (απ) Ξ ΒΡΙ..1. 6Ι. 69.11. 
191. Αἴάς εἰ Ῥατβογ. 3. Οορί. ΑΡΠΗ. 
Μδλ, Ῥευς, ν. γυῖς. Τέ. 1. Ῥοεί ἀκού- 

τν ροπιηί Βγτ. Ῥεχ.. ρ. ΑΝ. ρ. Ἱίοια 

Μ. Μι, 1. Ὀίοσιο Ίοςο παθεπέ Άγ, 

γοε, !, 

ποπ. Ὀτρ. 

σὸ, Μι. Β. 
Ν 3 ρω 

-αοὺς ἀσθενοῦντας. 

(ο) «ο. πα. Μέᾱ. 

Μ05έ ἐρήμοις ροπιηί 59. Μί. 11. Ῥο5ι 
προσευχόµενος ἸΏοί ὑποχωρῶν ἓν αὐ- 

(ϱ) αὐτοῦ 
διδώσκοντος συνελθεῖν ποὺς φαρισαίους καὶ 

σαῖς ἀπὸ σῶν ὄχλων. 191. 

νομµοδιδασκώάλους. ἦσαν δὲ συνεληλυῤότες 

ἐν πώσης κώµης πῆς γαλιλ. καὶ ἰουδαίας 

κ) ὲ 
ἠησοῦς. 191. αἰ. 4. -|- ἓν μιᾷ σῶν συνα- 

γωγῶν. 19. 09. 194. {(τ) συνεληλνόό- 

πε. ΑΣΕ. 1. 19. 09. 194.191. Μι. Ε, 

Χ. ΥΟΥΟ, συνελβόντες. 6θ. 58. 61, ἐλβόν- 

σες. ΜΙ. Β, (5) ἐν τῷ. 995. Μι. χ. 
(4) αὐτὸν, Ἡ,. ᾳάνσας. Κ. 

Ἐν. 11. (4) καθ- 

εἴνωι. Μ{. ήςς | -- αὐτὸν. ΒΗ. δν δ 
ς. ἀξί. 

φοῦ ἰάσθαι αὐποὺς. Τ). οαπί. 



214 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ 
ϱ-ὁ ’ ΝΑ Ν π. ευ 

«εὑρόντες 3 κυίαε” εἰσενέγκωσιν αὐτὸν, διὼ τον ὄχλλον, 7 ἀνα- 

σ Α Ῥ. σ, 

Φέρ ” 32 ν τς .ν , 60 ο ὃς 
άντες ἐπὶ τὸ δώμα, 7 διὰ τῶν κεράµιων παθῆκαν αὐτον 
ΔΝ .” ’ /”/” α 9 Ἆ / ΄/ 2 ύ . ο. 9 ” 

σὺν τῷ κλμιδίῳ” 3 εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ {ησοῦ. 

00 αυτῶν, εἶπεν - Τ. ὤνθρωπε, ἀφἒ- 90 
Καὶ ἤρξαντο διαλογί- 31 

5 ϱ ΄ Ν « ν / 48 ’ 

ζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, λέγοντες Ἑτίς 

λ Λ / 

Καὶ ἰδὼν Ὁ σὴν πίστιν 
νὰ ) / | 
ὌὝμγσαί ἆσοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 

3 .. Ἶ ” / / 

εστι) οὐτοςν ὃς λαλεί (λασφημίας: τίς δύναται ἀφι- 
/ / λ τα ε / λ λ. 6 

έναι ἁμιαρτίας, εἰ μῆ μόνος, ὁ Φεός; Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ 22 
Ψ... - . λ .» ι] κ. «Ε .’ 

Ίησους τοὺς διαλογίσµους αὐτῶν, ἓ--- ἀποκριθεὶς είπε 
λ κ-ᾱ ’ / 2 υ δή ” α Ἡ 

πρὸς αὐτούς' τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίωις ὑμῶν Ἡ: 
2 / ” ω., 3 / ’ ὶ αΨ ’ 

Τ{ εστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ἀφεωνταί σοι αἱ ἁμιαρτίαι 25 
/ )] , ὦ, ο» λ ο, Δ ” 

σου". ἢ εἰπεν" Ἐ ἔγιρ" καὶ περιπάτει; Ίνα δὲ εἰδῆτε, 94 
ο , / ε εἰ ω. » ι, να. ν΄. 
οτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱος του ἀνθρωπου επὶ τῆς γῆς αφι- 

] / « ’ ο’ » / “ Δ 
εναι αμαρτίας (είπε τω ᾿οοπαραλελυμμενᾳ' ) σοι 

ν/ ἷς ἃ / κἳ ώί / τή ν] Ἆ 

λέγω; " ἔγερε, κά «ρας τὸ χλωίδιόν σου, πορεύου εές τον 

ον. / ..» ” 
ν διὼ σοιᾶς. ν Ταὐτῷ. «ό ἐγειρὀ. ο μμ 

(κ) ΑΒΟΡ (8. ρ.) ΕΙΚΙΜΕ. 1. 10. 
28. 96. Τὸ. 91. 106. 119. 114. 111. 

οίμ. σαπί. ἔογ. Ὀτίκ. ΟΥΤΓ. σῷ ἀνθρώ- 
σπῳ, ΟΠΙΐ560 δεηπεηίε ὤνθρωπε, 1. 118. 

12τ. 3950. Ἐν. ὃ. 18. 19. 3]. 84. Μι. 

Υπ. αἱ. 6, Ἐά. Ἐπίησπι, φµα ρατίε, 

γυϊς. Τί. φµα, εἈπί. πῶς. 11. 40. 61. 
64. 191. 151. αἰ. 80. εἰ Βατβογ. δ. 
Μι. α. ρ. α. 11. αἲ. δ. Εὰ, σέθο. 13. 
124. Ἐν. 8. 1. 91. 94. 44. Μι. ΒΗ. 
κ. | -ἵ- ἑδοῦ. 89. αἱ]. 19. Μί. ΙΧ πι, 
Ἕ]ιεορ!γ]. -ἵ- πύλης. 918 (οαπι ΤΤ.) 
(7) ἄναθιθάσανσες. 11. (2) καὶ ἄπο- 
στεγάσωνσες σοὺς κερώµουε, ὅπου ἦν, χα- 

ϐηκαν σὰν κραθώστον σὺν σῷ παραλυτικῷ. 

Ώ. ε8Πί, διὰ τῶν κεράµων] εἰ ἀνοορεγι- 
ο μπέ ἐεοίιὴι εἰ, ΝΟΓΟΠ. (8) διὰ σοῦ 
πείχου». 68. |.ΞΞνοτς. |Ξ- εἷς σὸ, Μι. Ἱ. 
(0) -ἕ- ὁ ᾖησοῦε. 018. 19. 69. 194. Βγτ. 
Ρεις. Ρ. εαΠί. «0ογΡ. Ῥορί αὐτῶν αᾱ- 
ἀἷι, 180. αν. Ίαι. (019). αὐτοῦ. 118. 
(9) 5 Ρ1.. 98. 190. Ρο». κ. Υυ]ρ. 
εοιΏ. ἔογ. τῷ παραλυτικῷ. ΟΡ. 16. 
194. 5τ, Α{. Ρ. Ρεῖ». ρ. Οορί. 41, 

{ 

191. νεγοπ.νετο. εοἳϱ. σετπῃ. 1. Ῥτα- 

ίργεα ἄνθρωπε] Ξ- 190. στ. Ἰαε. 151. 
σέννον, 194. (4) σου αἱ ἁμαρτίαι. 1) 
5γ. Ε. 40. 1493 σον αἳ ἁμαρσίαι σου, 
190. Ἐν. 84. Μι. Β. (6) σί οὗτος. Ὁ. 

Οορέ, εαπέ. ||Ξξ- οὗσορ. νοτο. (8) ες. 
"Ὀ. στ. 40. 61. Μι. π. Βγτ. Ρ. ἵη πι. 
Οορέ. ἄοέϊι, νοτο. ΟΥ. «(86)Ξ0Ρ. 
Ἐν. 89. ντ. ΙΙ. εαηί. νεΓοη. νετς. 
εοἱΏ. οο5Ρ. σεπι. 1. (3) «ΓΕ πονκρὰ,. 
Ῥ (δι. ϱ.) ΑΠ. ντ. Πἱεχο5. σαπΠί. 

«οἱ». ΟΥΡΓ. Απο, (1) σοι αἱ ἅμαρ- 

σίαι. Ἑν. 90. Ῥ]ατεξνα. οί. Ὑπρ. 
εαπί. Ὀτϊκ. {ογ. Απς. σου αἱ ἁμαρτίαι, 
ΓΡ. στ. Μι. ο. σου αἱ ὦμαρσ. σου. ΟΕ. 
149.235. () ΑΡΟΡΕΚΕΙΙ. ΑΙ. 
Μι. ΒΗΥ. αἰ.4. Ἐά. ϱϐ) οΡεΙ. 
38. 69. 91. 108. 194. 149. 149. 151. 
αἱ. ὃ. Μὲ, Β. 4. 5. Γά, ΟΥΕ. Τπευ- 

ΡΟΣΙ». ν 



6ΑΡ.ΤΥ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 15 
ο / .-- 4 ..., » 

95 οἶκόν σου. Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ενώπιον αὐτών, 
/ π ω./! / ” Ν .’ « 
ἄρας ἐφ "ουῷ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οίκον αυ- 

” / / / 

96 τοῦ, δοξάζων τὸν «εόν Ἡ Καὶ ἔκστασις ἔλαδεν ἆπαν- 

τας, καὶ ἐδόξαζον τὸν «εὸν, καὶ ἐπλήσύησαν φόξου,. λὲ- 

γοντες' ὁτι εἴδομιεν παράδοξα σήμερον. ] 

9 Καὶ 9 μετὼ ταῦτω ἐξηλθε, καὶ [ἐθεάσωτα τελώνην 
μα. - Άν {7 ; 3 ΗΝ Δ / Ν ος ” 
ονοματ! λευνν Ζαθήμιενον επι το σελωνιον χοί ἵ εἶπεν 

. 4 Ν / 

986 αυτῷ ἀκολούθει μοι. Καὶ καταλιπὼν ἅπωντα Ἱ άνα- 

9οστὰς  ἠκολούθησεν αὐτῷ. Καὶ ἐποίησε δοχἠν ρεγά- 
Ας {/ ὕω 3 ” ο ς -” α ο 4 

λην Ἱ Τ δλευίς αυτω εν τή οἱκίᾳ αυτου) καὶ ήν οχλος 
ον -- χ Ν / 1“ α᾿ . . . 

σελωνῶν πολυς καὶ αλλων, "οἱ ἦσαν μετ αὐτῶν χα- 

90 τακείµενο. Καὶ ἐγόγγυζον Χοἱ γραμμιατεῖς Ὁ-- αὐ- 
- Ν ϱ ” Ζ Ν Δ ο α 9, ”// / 

πων και οι Φαρισαιοί προς τους μιαθητᾶς αυτου, λε- 
/ ” ΔΝ στ 

φ/ουτες διοτέ μετὰ Ὁ αμ. τῶν" σελωνὼν "καὶ ἁμαρτωλὼν 

ποσα 

(πι) ΑΟΕΙΩ5. 96. 40. το. 89. 194. 

149.930. Ἐν. 8. αἱ.29. Μι. ΗΥ. α. ξ. 
ο. κ. 10. Ἐά. |! ἐφ᾽ ᾧ κατέκειτο] τὴν 

αλίνην. Ὦ. Ἀγτ. Ῥογχ», ρ. βταδαέέωπι, 
εαΠί. σὸ κλμίδιον ἐφ᾽ ᾧ. Μέ. πι. 8ΥΤ. Ρ. 
Ῥετε. πν. Ὑυ]ς. Υείοπ. νετο. οοἱὴ. 
γα(]ο. 359. Ίαΐ. (π)ὶΞξΏΝΜΡ. 13. 69. 
194. 15τ. αἱ. 8. Με, πι. ᾳ. σαΠέ. | καὶ 

ἔκσπασις ἔλαθεν ἅπαντας] ἐξίστανσο δὲ 

πάντες. 149. || καὶ ἐδέξαζον σὸν «εὸν] Ξ- 

νογο. Ῥο5ί φόδου ροπίέ Α. (ο) ἐλβὼν 
πάλιν παρὰ τὸν 9άλασσαν, τὸν ἔπακολοι- 
θοῦντα αὐτῷ ὄχλον ἐδίδασκεν. καὶ παρά- 

Ύγων εἶδεν λενε) τὸν σοῦ ἀλφαίου(ε Μητο. 
Ὢν 19. 14.) Ε. οαπί, | καὶ ἰθιάσατο] 
παράγων ὁ ἐησοῦς ἰθιάσατο, Ἐναησε- 

Πϊκίατία. καὶ Φιασώµενος. 64. καὶ εἶδε, 
ΑΕ. Το. αἱ. 9. Μι. 10, ἐθεάσατο καὶ 

εἶδεν, 114. ΑΙώσασθαι καὶ εἶδε. 68. | ὁ 

Ἰησοῦς Ῥοδί ἐξηλθε --- 13. 69. ΑΙ. 

ΒΥΓ, Τογοῃ. «01Ρ. Ῥομί ἐθεάσατπο -Ι- 44. 

190. Ει, εἰ αι. 915 (οωτη -αἰ. 4.) | 

τό 
λεν] λιυὲς. λεν. ΕΚ. ΑΙ. Μι. ο. 

γυ]ς. Π. εχς, σα. λενῖν -- καλούμενον, 

ο. 121. (ϱ) λέγει. Ὀ. 19. 69. Μι. Η. 

(ᾳ) Ξ- Εν. Ι8. (πος 19.) 30. Μι.ς. 
Ατγ. Ά]αν. 9. Λά Ἱπίίαπι νδ. 56ᾳ. 

ἐγπησία τε δέ. (ΞΛΟΡΕΙΝ.Ι. 
19. 69.19. 194. 151. 918 (ουπια]. 9.) 

ΑΙΠΠ. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 18. Εά. Τπευ- 

ΡΙΗΥΙ. (8) λευεὶς. ΑΟΙ.. Εά. λενῖ. 54, 
51. Οορι. Αὖπι, Υυ]ρς. Τι. ᾗ Ξ νετοῃ. 
(1) ἁμαρτωλῶν. 91. Μί. 6. (ια) ὄνα- 

κειµμθων, Ὦ. σαπέ. (κ) Ῥουί φαρισαῖοι 
Ροπυμέ ΒΟΡΙ.. 1. 151. Οορί. ΑΡΗ, 
ΒΥΓ. Π16Γ05. Ῥετς. νν. ΑΙ. Υυ]ρ. Τ. 

(7)Ξ ΡΕ. 46. ὔ9. Τά. ντ, Α;γ, 
Ῥετε. Ρ. Οορί. ΕΙ, 8ἱαν. δαχ. Υυἱς., 

πα. εαΠ{. Ὀσίκ. Τη αἰλῖς Του πιιίας, 

(2) -ἕ- κα ϐ, περὶ αὐτοῦ. Ανπι. Ῥϊων, 

(8) αὐτῶν, Ἐν. 168. (0) 4 ΑΡΗΙ., 

1.10. 11. 69. τὸ. 194. αρ. ΕἰτεΠ, 

151. 996. α]. 19. ρ[ωνοεναο. Μί, ΡΗ, 
αἱ, Το, 14. (9). σα, 

πὃ 



φἼ6. ΤἘΥΑΤΓΓΕΛΙΟΝ΄  6ΑΡ. Υ. 
/ 44.8, , . ο ο ς κ 

ἆ εσθίετε καὶ πίνετε; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ {ησοῦς είπε 51 
Ν ᾽ ῥδ ./ 2/ Ἶε αν ος -α- 49 ἓ 

πέος αυὐτους' ου κβειαν έχουσιν οί υγ ιανοντες . (ασβου, 

3 -ι 6 κ 4 ε 

ολλ οἱ χακως έχοντες. Οὐκ {ελήλυθα΄” καλέσαι ὃι- 52 
| ην απ 4 

λαΐους, ἀλλὰ ἅμιαρτωλους εἰς μετάνοιω. ] Οι δὲ [ε- 998 
νι  πόμδὰ αν) ο Ν΄. λα. / 

πον προς αυτὸν ιαπ οἱ µαθητα! Ἰωάννου ' νηστεύουσι 
ν Ν ὃ / ” 1... Ἡ ᾱ ο , ο 

συπνο αι ὀεησεις ποιουνταί ομοίως και οἱ τών φαει- 

4. έἐ νι ο 1 . Ν Φ κ 6 ΕΥ. 

σαΐων"' οἱ δὲ Κ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσως Ο δὲ Τείπε 54 
Δ λα σος ΣΩ ὁσλ τα ι λ ε.α Ν.Ε ανα ο. 

πρὸ αυτους μη δύνασθε τοὺς υἱους του νυμφῶνος; 
ο / 2 

1 γ ῷᾠ 
« κ νι | ᾽ ”ὀ 9 /“/ Ὃν ᾿ δν . 

οὁ νυµφίος μετ αυτών εστω ποιήσαι νηστεύευ” 
π ” αν -” 

Ελ εύσονται δὲ ἡμέραι Ρ καὶ ὅταν ἀπαρθῃ ἀπ αυτῶν 9δ 
ε τας, / ͵ /' - ρα, -ςῇ ς αι ο 
ο νυµθιος», Ἱτοτε νηστευσουσιν εν εκείναις ταις Ίμεροις. 

3 ' Ν ΄ ἡἩ ΠΝΡ ᾿ Ἂν 

Ἔλεγε δὲ καὶ παραθολὴν πρὸς αὐτούς' ότι οὐδεὶς ! ἐπί- 
“/ 8 6 / ” 

Ελημα {ματίου χαίου 
2 /΄ ' "9 τα Αμ κε ν 
ἐπιξζάλλει ἐπὶ ἑἐμώτιον πα- 

2 Μι. 5 δὺ α, Κ αςΆ Να . Να κ» 
«σον ει 0 | 2] Άοαέ το ποαινον σχές εἰ πα τῷ 

Μώή Ἡ .// ο Α “δα -ᾱ . 
παλωιῷ ου Υσυμφωνεῖ  ΞΞςἐπίθλημα” τὸ ἄπο τοῦ 

” 

(4) ἐσθίται καὶ πίνεται. Τ). πιαπάιοαί 
5. οί οἱ δέ, Δδί. σαπί. νέτοη., νετς. 

Ὀρίχ. οοτὺ. οο1ῦ, Απο. (6) ἰσχύ- 

ουτε. 19. 69. 32955. α]. ὅ. Οορί. 

(Ε)ᾖλθον. Ὦ. 1. 95. 68. 106. 10τ. Μι. 

Ῥ. ΤποορΙγ]. (5) Ξ5 ΒΙ,. 39. αρ. 
ΜΙΗ. 151. Οορε. (0) -- καὶ οἱ µά- 
θηταὶ σῶν φαρισαίων. 1). 91. οπηέ. οο] 0. 

(4) Ξ Ρ. τἹ. 106. οαπί. «οἱῦ. | 
ὁμοίως. ΟοΡί. νοτοῦ. νετς. εοτὺ. ρῇα- 
γἱνΦογιίηι οΓα οπές 5. οὐδεεγαίῖοπες /α- 

αἵπί, νογς. ΝΟΤΟΠ. (ΚΚ) µαθηταί σου 

οὐδὲν σούτων ποιοῦσι. [). «σέ. || οἱ δὲ σοὶ] 
--- μαθητα). Όορί. Α;γ. (οί. νετοη. 

Ὀγὶχ. «οἱῦ. «οἱ{8. (1). -- ἰμσοῦς. 

ΟΡΗ, 1. 11. 95. 64. 69. 60. 194. 191. 

Ἐν. 19. 18. 19. Μι, 6. Ατγ. δυτ. ρ. 

Ἰηπῃ. Οορί, Πλ. οί. οαπέ. Ὀτὶχ. 

(αι) μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ ΟΙΠΊ860 Ροδίοα 
αοιησαι. ΙΤ). εαηί. νοτοἩ. γετς. ραίἈ 

σοἱῦ, σοτια. 1, Απιυςγ. Μαχίη, {πιγ. 

| δύνασθε] δύνανται. Ἐν. 34. Μι. ος. 

(4) ἐφ ὅσον. Ὦ). ο ΟΝΕ. ἓν ὅσῳ. Μέ. 

Γ., ἕωρ, 99, Τλ. (ο) ἔχουσε τὸν νυμφίον 

μεθ) ἑαυτῶν. Ὦ. «αηέ. ()ΞΞ ΟΕΙ.. 

(βί.β. (οσο Ώεσζα.) 19. 69. 194. Τοπ. 
9903 αἱ.8. Μι. Κ.Ρ.τ.κ. 2, 1. 
Ἀνγ, Ῥετο. ρ. Αγ. τοι, Έτρ. ΑΡΗ. 
Ἀ]αν. γΎυ]ςδ. νετοη. Ὀσίχ. Ρρεγις. «οἱ. 
εοτὺ. σεγπῃ. 1. Μαχίπι. ίαιτ. (ᾳ)-- 

χα), Μ. 1. 19. 69. 194. 918 (ουσια. 

τ.) αἱ. 2. Μι.2. Αν. Αγ. ῥ.:8]αν. 
6ο{Ἡ. νεγοπ. Ὀγίχ. Ρεσις. εοἳῦ. οτΏ. 
οτε]. Μακϊη. ίαατ. (5)Ξ191. 
Άτα (8) -- ἀπὸ, ΒΡΙ.. 1. 18. 58. 
69. 194. 181. 1013 8γστ, Ῥετες, Αγγ. 
Οορί, Ὑμὶςε. νετοπ. Γον, εοἳδ. εοτΏ, 
6ετπι. ραέξ. ΑΠΙΡΓ. (0) -Ε σχίσας. 

ΡΡΙ.. 1.95. 181. 151. Μι. κ. Οορι. 
σαῦί. ᾿{α) σχίσε, ΒΟΒ (8ι. β.) τς 

96. 40. Ἐν. 19. 96. α]. 2. Μί. α. ξ.ς. 
σαπέ. νεγο, |! -ἵ- σὸ ἐπίδλημα, οπηϊενὸ 

Ροριεα ἐπίθλημα. Ἐά. (κ) σὸ πα- 
λαιὸ». Ὦν. 19. σῶν παλαιών. Ἐν. 18. 
(7) συμφωνήση. ΛΒΟΡ (8:. β.) 1,. 38. 

96. 40. 91. 101. αἱ. 5. Μι.α. ϱ. εαπῖ. 
Ματείοη. (α)ΞΛΕΕΚΜΡΒ.Ι0.95, 
τ2. ΤΊ. 108. 196.αρ. 6. 121. 190. 

96 



645, Τ. ὉΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 2ττ 
. ” Ν λα Δ / ο η Μπ. λ 

97 καμοῦὺ. Καὶ οὐδεὶς (άλλει οἱνον νέου εἰς ἀσποὺς πα- 
π / . » δὲ Ν. « α- / // λ ] Χ Β 

λαιους ει με, ρήξει ο νεος οίνος τους ασχους 
-. νο ἳ » Ἡ 3 . ’ 4 ὁ μαι 4 ” ᾿ 

95 χαι αυτος ἐκχυθήσεταε, Χαΐ οἱ ασκοί απολουνται. Αλ- 
ἁ α ο , 8 » } ΔΝ Ἂ / // Ν 

λὼ οένον νεον εις άσκους αινους σ(λητεον' ἀ καὶ ἂμ- 

/ . / Αα κοην Ν Ν 5 Α/ 

29 ῴοτεροι συντηρουνταν. εκαι οὐδεὶς πιων πολ α10νν ευθεως 

νέλει νέου" λέγει γάρ' ὃ παλαιὸς γρηστότερός εστω. ] 

1 Ἐλγένετο δὲ ἐν σαξδάτῳ ! δευτεροπρώτῳ΄ [ διαπορεύ- 
ΔΝ ” / 

εσθαι αὐτον διὼ ὃ τῶν. σπορίµων' καὶ ἐτιλλον οἱ µαύη- 
δ. 
 ουμὰ , »” ἩὮ λ / Υκάξ “/ / ο 

"φαί αὐτοῦ "τους στάχυας, καὶ ἠσθιο, ψώχοντες ταῖς 
πο ο . υ / ή 

9 χερσί. Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εέπον Γν- αὐτοῖς". τί 
” ε] . 1 ]ς ” // π, “”/’ 

9 ποιεῖτε ο οὐκ εζεστι ποιεν εν σοῖς σάδξασε; Καὶ 
σα Ν πα Ν 3 λ ἰωὰ εν ”. 'δὲ η υ) 

ἀποκριθεὶς "προς αυτους εἶπεν ὁ {ησους" οὐδε Ἡ τοῦτο 
ντ α - / Ν ο ἓ. 3 / 4-4 8 

ονεγ ώτε ο εποιησε δαξιὸ, οποτε επειασεν αυτος παί 

ς . 5 ” / /”/ ε /“/ 4... ὰ » Ν ιο 

40ἱ µετ αυτου Ῥουτες; Ἱ Ως εἰσηλθεν εἰς τον οἱκον 

5γ. οί Ιαΐ. 149. Ι49. 1405. 999 930. 
Ἐν. 94. αἱ. 41. Μι. Υ. ο. ἆ. Κ. Ρ. α. 
Ζ. 10. 11. 11. αἲ. 6. Τά. 6οἱ, βίαν. 

ΤΠεορΗγ]. Ῥοβί καινοῦ ροπῖί Ὦ. εαπ{. 
| ἐπίόλημα τὸ] σὸ ἐπίολημα. Ἐὰ, σὸ 

ἐπίθλημα τὸ. ΟΙ,. 1. 19. 69. 106. 116. 

194. 191. 151. 234. Ἐν. 18. 19. Μι. 
π. 5. | ἐσίθλημα -- παιὸν, Ατπ 

() ὁ οἶνος ὁ νέος. Ὦ])Τ,Μ. 106. 194. 

181. Εν. 18, 19, 94. 96. Ρἱαγοςνο. 

Μι,ς, {.ς. 11. αἲ. 9. | τ- νέος. 44. ΤΙ. 
(0) -Ε σοὺε παλαιοὺς. Ὦ, Οορί. Άνπη, 
σαηί. Ττοή. ῶογί. ΛΙΠΗΓ, (ο) βόλ- 

λουσι. [). Τί. (εχο. ἔον,) Πα]. ο, πιαΓ- 

εἶσπ. (4) ΡΙ.. 1.95. 191. 151. 

Οορι. (9) Ξ Ὁ. οππί. νετοή. νοτς. 

εοτῦ οοἱἳ 0. || ξ- εὐβέως. Β1,. Ι. 118. 

191. 151. Οορέ. Αγπι, | χρηστόσερος] 

α;ρησσὸς. Β1,, 151.955. οορι. (8) - 
51, Ι. 89. 693 118.. Βντ, ΆΑτ. Ρ. 

.ἜῬετε», Οορί. 9. (ΒΥΤ. Ρ. Ἱπ πι, πο- 
ἰ8έ: ποῦ εδί ἵῃ οπιηῖθις εχοπιρ]ατί- 
ας.) νοτοῃ. ΡγχχκΧ οοἱϱ. Ἠαβροί 

"Απιῦς, ἀἱς. || δευτέρω πρώτῳ. |. 111. 

194" ϱοὐ0. Τά, δεοµπάο, ΑΕ. τοπ, 

Ἐτρ. | ἐπορεύετο ὃ ἰησοῦς τοῖς σάξὀασιν 

διὰοίςο, ἨἘναηρο]ϊκίατία. (σ)ΞΑΡΙ,. 

1. το. 114. 1423 Μι. 10, (8) καὶ 
ἤσθιον ποὺς σπτάχυας, Β41,. | ξ τοὺς, 

Μί.α. σ.πα. Βαγῃοτ. 1. || ἤσθιον ροπῖ- 
ία ροςί λα) ψώχονσες σαις χεοσὶν η 

Ὦ. Αγπι. σαπ{. νετο. Ὀγὶσ, (ϐ) Ξ: 

ΒΟ"Σ. 1. 118. 191. 101. Οορίέ.΄νοσς, 
οο]ῦ. αὐτῷ. Ὁ, οαη{. πρὸς αὐτοὺς. Μέ. 

1. - Ξ 8. 69. Ἱίέεπ ὮὉ. Αγ, 

Ῥετες, Υυῖς, ἴι. (ἱ)8Ι.. 1. 194. 

191. ΑΠῑδ.. (πι) ὁ ὑπσοῦς εἶπεν 5. ἔλε- 

γεν πρὸς αὐτοῦ. ΑΡ. 19.19. 194. 190: 

ϱγ. ε{ ]αί. 191. 151. Ἐν, 99. α]. δ. Ρ]” 

Υο9νε. Μί. Β. α. ο, αἱ. 6. Υμ]ς. «μη. 
Ὀτὶα., {ογ. σοΥΡ. «οἱ. ΑΙ αίογ. 
(Π) -Ἔ ποπε. Ὠσ]. σαπ{. Ἱέοπι (οπ1ῖξδο 

σοῦπο) Ἱ. (ο) τε ΒΟ06ΡΠ.. 1. 69.91. 

191. 151. Με.ς. ς. 11. (8)ΞΡΒΡΙ, 

1. 69. 1981. 151. Λας. Ἑν. 95. Μι. |. 

ΑΝΤ. φιξ οιπι εο ενα οπΠί. πάντες. 

194. (4)Ξ80. οαπί. Ματοῖοη αρ, 

ΕΡίρΙΠ. πώς. ΟΙ,, 1. 19. 89. 69. 194. 
αρ, Βἰτελ. 131. 191. Ἐν. ὅ. φοπιοἆον 
σορί, άοι1, Υμἱς. Πέ, εἴ, «01. 



218 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
” ” να Ν ” ͵ ά ” ' / 

σου εου, χαι τους ἄρτους σης Γπροθεσεως πως ϱλαθε, 
λα 3 α.  ὁύ τ 4 ο , η] ών. κα, ε... 4 

και εφαγε, χα ἔδωκε ἵκαὶ τοῖς Μετ αυτου "ους 
3 / υ » ’ λ ” . 8 

οὐκ ἔζεστι φαγεῖν», εἰ μὴ Χ μόνους τοὺς ἱερες; } Καὶ ὅ 
21/ ος ον ϱ - ΑΚ / / 3 ο... α ϱ .. 

ελέγεν αυτοις' “οτι χυριος εστι ο υἱος του ἄνθρωπου 

χοαὶ τοῦ σαδθάτου. | 

«"Α Ε. ψΙι 

Ν ο | 8 Ἐ,γένετο δὲ ὃ καὶ ΄ ἐν ἑτέρῳ σαθθάσῳ εἰσελθεῖν αὐ- 6 
λ ῄ .” ” 

σον εἰς τὴν συναγωγῆν, καὶ διδάσκειω. καὶ ἦν ἐκεῖ ἄν- 

θρωπος, καὶ ἡ χεὶρ αὗτου ἡ δεξιὼ ἦν ξηρά. "ου Παρε-” 
νά /”/ δὲ ἆ ς ” Ν « ” ο ο) ω 

τήρουν΄ δὲ «Τ οἱ γραριματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἓν τῷ 
/ 9 ΄ 6 ο“ 6 { , η “ » 

σαξθάτῳ "εραπεύσει “, ἵνα εὕρωσι ᾿κατηγορίαν αν- 
ο” Ν Ν / Ν ν ” 

ποὺ. Αὐτὸς δὲ ἦδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, ἕ καὶ 8 
ο μάς 

ειπε. Ἡ οὉ τῷ ἀνθρώπῳ' τῷ Ἰξηρὼν' ἔχοντι τὴν χεῖρα" 

ἕοῦ παρετἠροῦντο. 
ΝΔ 

ἆ Ἡ αὐτον. Ὦ ϱἱ0 εδ ἐΑῤ. 

(5). προσθέσεως. Ὦ. εἰῖθπι ἵπ Μα({Π. 
εἰ Ματε. (5 Ξ ΡΚ. 1. 19. 96. 09. 

το. 194. 181. 151. Ἐν. 24. 81. αἱ. 8. 
Μι. ΒΗ. πι. 10. 11. 8γε. Ρ. 8τ. Πε- 
Σ05, Αγ ἆΠ. εαηί. ΤΠεορΗγ]. πρ. 
Ἱτεη, λαξὼν. ΒΟ31,. 8ὺτ. Οορί. ΤΗς- 

οΡ)γ]. εἆ. (6) Ξ ΒΙ.. 1. 8ΥΓ. ΑΓΕ. 

Ῥοτς. ν. Αγπι. αοίμ. Ὑυ]ς. Ἡ. εχο. 
οαπί. ΤπεορΗγ]. εᾱ. Ίτεῃ. Απιὸὴ, 
(α) οἷς. Ὦ. οπΏέ. (κ) µόνοις σοῖς Ἱερεῦ- 

σι. Ὁ. τ8δ.101. Μι. ]. χΧ. Ἀνγ. ρ. ἵπ 

1η. µόνον φοὺς Ἱερερ 8. ποῖς ἱερεῦσιν. ΑΤ. 

τὸ. ΑΗ. Μί. ἀ.τ. Ῥγτ. Ρ. Υυ]ς. σαι. 
{ου. ΑπιΟΓ. (Υ) Τταπεροπίέ πμπο 
νέΙΘΙΠΠ ροδί οοπΊπ]α 10 εί ε]ις Ίοεο 
Ἱεριί: τῇ αὐτῃ ἡμίρᾳῳ «εασάμενός τα 

ἐσγαζόμενον τῷ σαθθάτῳ, εἶπεν αὐτῷ" 
ἀνέρωπε, εἰ μὲν οἶδας πί ποιες, µακά- 

61ος εἷ- εἶ δὲ μὴ οἶδας, ἐπικατάρασος καὶ 

παζαέάτης (ἐγαυαγίεπίογ) εἶ τοῦ νόμου. 
Ὁ. (5ἱ.β.) οαπί. Ἐαάεπι Ἡ οσἴιε]{5 

Ιαμάα{ ο «οἀἆ. 2. νείακιῖ. (2) 
Ῥ. 1. 191. Αγπιι Ματεῖοη αρ. Ερίρη. 
(3) καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ πάλιν εἰς σὴν 

συναγωγὴν σαθθάτῳ, ἓν ᾗ ἦν ἄνέρωπος 
ἕαμὰν ἔχων σὴν χεῖρα. 1). οαπί, { Αν 
ἐγίνετο, εμὰ διδάσκειν Ξ Ἐνανρε]ρίατία, 

ἵπ πιεάἶα Ἰεείῖοηο, πί Ἐν. 44. εἰ Μι, 
ΡΗ. 6. Βείϊπεπί ἵαπεῃ αἰία, πε Με, 

ς. οἱ Ἐν. 82. (ο) Ξ 1 1. 19. 88. 
69. 124. 121. 191. αἱ. 6. Μι. ἀ. 5. ο, 
Ἐά. Οορί. Τί. (εχο. Γογ, 6εγί, οΟΓΏ. 
πα) ΟΥΓ. (ο ΑΒΡΙΜ. 1. 98. 69. 
το. 91. 191. 151. α]. 19. Μι.ς.τ. 10. 
μ. Ο5Τ. (4)ΞΑΕΕΚΕ. 1. 10. 11]. 

ο 1τ. 98. 96. 40. 69. Τ2. 91. 106. 191. 
130. 191. 142. 149. 290. Ἐν. 2. 18. 

19. 94. 85. 3]. 69, Μι. ΒΗΥ. α]. 19. 
Εά. ἄοίμ. Ἀ]αν. Ύμ]ς. Τί. εχο. εαηί. 
ΤΠεορΙΥ1. Τετ. (6) -- αὐτὸν. Μ. 
19. 38. 09. 194. Ἐν. 91. Εά. (Β)κα- 
τηγορΏσαι. Ὦ. κατηγορεῖν. Β. 1. 65. 194. 

191. 209. Βατρεγ. 1. Μι. 11. 8γγ. 
υἱτ, σοἱίμ, γυῖς. Πέ. | κατ ΕΚΙ.. 
39. 40. το. 91. 194. 918 (οσπι αἱ. 9.) 
Ἐν. 18. 99. α]. 90. Μί. α. 6. πια. Χ, 

"72. αἱ νἰἀείατγ. 10. Ἐά. 0ορί. ΆΑτηι 

ΥΓ. Ρ. η πι, δ]αν. Όντ. ΤΠΕεΟΡΙΨΙ. 
(6) εἶπε δὲ. Β1,. 1. 19.98. 69. 91. 151. 
209. νετο. (α) 51.. 1.99. 91. 191. 
209. Μι. ες. ΟΥΤ. Βε]μο]ίου η Μι. ἀ. ἤ 
κε Τ), ση. (1) ἐξηραμμµένην. ΚΜ. 

40. το, α]. 6. Μι. 8, έ δ. 10. 
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Μι. ΗΥ. αἱ, ὃ, 

0ΑΡ. ΥΠ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 219 
πα, / λ ” . ΔΝ / κ δὺ δα... Δ 
5 ἔγείραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. |ὁ δε ἀναστὰς 

πι  ἳ απ’ ου ων λ 9 / Ώ , ” 
εστη. Ἐκπεν οὖν ὁ έήσους πρὸς αὐτους' " επεβρωτήσῳ 
ϱ ” / Γη / | ”” 

οὐμᾶς ἅ τι Ἐ Έξεστι τοῖς σάδδασω ὙΧ΄ ἀγαθοποιῆσαε 
υ] ”ν Ν ο” ολ Ν 

Ἰ πακοποιήσαι:, Ψυχῇν σώσαι, Ἰ Ὁ ἀποκτῶμιι Κα περι- 
πο / 3 λ ιο 

θλεψώμενος πανγτας αυτους αι ειπεν Ἐ αὐτῷ-" 
2 Ἆ 

εΤεινον ΤΝ 
” 2 « κ 3 ΄ /“ /“ Ν 

χεῖρώ σου. ὁ δὲ 505 ἐποίησεν” ἵ ἢ: καὶ Ἡ οὐ ἄποκωτε- 

στάθη” ἡ χεὶρ αὐτοῦ Χ Τ Υξ-ὰς 
ϱ ./ 

/ ὤλλη. ] Δὐτοὶ ὃξ 

ἐπλήσθησαν 2 ἀνοίας, καὶ ἃ διελάλουν" πρὸς ἀλλήλους, 
9 

τί ἂν Ὁ ν΄ 9 » 
ποιήσειαν τῷ ἰήσου, 

οἱ 092 ἔγειρε. 
9 γ. . 

Ρᾳ2 απολεσα/. Σοο τῷ ἀνθρώπῳ. 
/ τον 

8 ο ἐξέσενεν. - η. ΟουΤῶι Ἡ 02 ἀπεκατεστάθη. ὃ Τ υγιής. 

(6) ΑΒΕΕΚΙ,. 1. αἰ. 19. ΡΙυγεςνο. 

(0: κο ΒΡι.. 1, 
γυςδ. Τί. ΟΥΡ, δεμοιοῃ ἵη Μι. ἆ. 

(1) ἑστάό», Ὦ. (η) ἔπερωσῶ. ΒΙ.. 
Οορί. Υυὶς. Ὀτὶκ. ἔοτ. (ο) ὑμῶς' τί 
ἔζεσσι τοῖς σάδόασω; Ὦδ. 1. 18. αἰ. 45. 

Ὃν Ῥ]αΐεενε, Μί.α. ς. Κ. πι. Ζ. 10. 1Τ. 
είο, Εά. 9ΥΓ. αίγ, Ασγ. Ῥετς. Ρ. ἀοί. 

ὑμῶς σι ἔξεστι τοῖς σά6ς. Πες. 190. ρν. 
ΑΠ, σι ὑμῶρ. πί Ἐξ. σ, σάθς. Αιπι. || 

πι] --δ9. Ῥετς. η. εἰ. ΒΡΙ.. 151. Οορῖ. 
γας. Ἡ. ΟΥ, Βεποίία αρ. Μί. Λας. 

ϱ) ΑΕΕΚΝΜΒΕ. 10.11. ΙΤ. 51. αρ, 
ΜΗ. 69. 61. 64. Ἴ2. 89. 106. 114. 
116. 11Τ. 194. αρ. ΑΙ. 191. 190. 5γ. 
149. 148. 918. (οσπι αἰ. 8.) 9993 
9360. Ἐν. 9. Ι8. 19. 98. 802. αἱ. 00. 
Μι, ΒΗΥ. αἱ]. 16. Ἐά. 875. πας, 371, 
Ρ. ΑΙΝ. Τπεορ]ψ]. || -ἰ- οἱ δὲ ἐσιώπων. 
Ῥ. 64. 194. 149. αἱ. 10. Μι. 5. Ατγ. 
εαΠέ, (α) -Ε ἓν ὀργ3 8. μετ ὀργῆς. 

Ὀ. 1. 11. 19. 69. 11. 108, 118. 194. 
191. 151. 925. 9329, Βαϊροεγ, 1. Μι, 

ο.χ. 8δαΧχ. ο8ηί, νεΓοη, ϱοτ{0ϱ, οο]0. 

Ο3ΙΠΕς ἐῖος εὔ96 ἴπι ἔπαγνοτο. (9) ΑΒ 
ΕΕΚΜΒ. 10.11. 11. 28, 86. 40. 61. 

64. το. 89. 108. 114, 116. 111. 121. 
190.55. 142. 1495. 990, Ἐν. 2.18. 19. 

24. 99. 3]. ὄ8δ. Μί. ΒΗΥ. αἱ]. 19. Εά. 

Βὺ5. πἱ1, (νε, Ρ. αβεί τες, η τοι) 

Ῥετε. Ρ. Οορί. Αγ 6οίμ. β]αν. ΤΗε- 

ορΗγ]. (8) ἐξέτενιν. Ὁ. (Θέ. β.) 1. 18: 
69. 118. 180. στ. εἰ ]αί. 191. 101. Μι. 

ο. 8ΥΗ, ΑΙΓ. Ῥ6Γθ5. ΥΓ. Ρ. ἹηΠῃ. 
Οορί, ΑΙ. Αὖπι οί. γυς. 1. 
(0 -- ΑΡΕΙΙΜΒ. 11.98. 39. 896. 61. 
89, 1060. 124. 191. 145. 918 (ου αἱ. 
9.) 290. Ἑν. 9. 18. 19. αἲ. 94. εἰ Βατ- 
εν, 4. Μι. ΒΗΥ. Ε. Ἱν πι. η... κ. 11. 
1Τ, (Πΐεπι 0ο, εί Ύεγςς, ποία απηίε- 

οεᾱ, Ιαιάαι1) Ἐά. 9. ρ. Ἠθδείς. 

οῦε]ο, ΤΠεορηγ],  (α) ΑΡΕΒΜΙΡ. 
19. 11. 39. 69. 118. 194, 151. 209. 

2956, αἱ. 9]. Μι. ΒΗΥ. 8ἱ. 6. Εὰ. ἀπο- 
κατέστη. Ἱ. 191. Ἱέοπι Μέ,πι. (κ) 

ΑΒΡ (5ι. β.) 10. 1. 99. 09.19. 114. 
118. 191. 151. 909, 919. αρ. ΕΒΙτε. 
αἱ, 8. Μέ, πα, 10. 11. Ἀνγ. μίτ. Οορί. 

Άγπι. οίμ. Υπ]. 1. ΤπεορΗγΙ, 
(1)Ξ81,. 943 69. Οορι, Υ1ς. βαΣ. 
γεγο, Εογ. ναιῖς. 309. οοτῦ. || -ἵ- καὶ 
ἔλεγεν αὐσοῖςι ὅτι κύριός ἔστιν ὁ υἱὸς σοῦ 
ἀνθρώπομ καὶ τοῦ σαθθάτον. ὮὉ. οαηίέ. 

0οπ8, ποῖ, Υ. (2) μανίας. 1493 ἆνο- 

μίας, 18. «οτὺ. Ὀγία, ΡρθέΗ5. σεσηι, 1. 
(8) ἐλάλουν. Κ. 12. 108. 121.149. 31. 

6, Μί,τ. 10, συνελάλου». 98. διλογί- 

ζοντο,. Ὦ. οαηί, (3) ποιήσειεν. Α. 38. 
91. 161. Μι. 11. ποήσαιω, ΒΙ.. 1. 13. 
69. 191. 191. Μι. ϱ. 
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. Ἔγένετο δὲ ἐν σαῖς ἡμέραις ταύταις, . οο ἐζηλθεν | 

εἰς τὸ ο ῷ προσεύξασθαι: καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ 

προσευχή ἆτοῦ Φεου. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, πβοσε- 13 
ΦΑς λ νΝ ε -- Ν 3 9» / ο” 2// 2 

Φώνησε τους μιωθητὰς αὐτου, χα ἐπλεζάμενος -ᾱπ αυ- 
” ε 2 ᾽ / 

σων δώδεκα, οὓς κουὶ (ἀποστόλους Γὠνόμασε" 8 Σίμωνα, 14. 
εἵ ΔΝ .. /”/ /. ο. / κ' ι) ΝΔ 2 

ον καὶ ὠνομασε πετρον» καὶ ἀνδρεαν σου ἄδελφον αυ- 

που» 

ΕΜατθαῖον παὶ ωμιᾶν, | ἰάκωξον 
ΔΝ / λ ΄ λ 

χα σίνωνα τον Καλουμιενον ζηλωτην, 
παν, ) ο) 74 1“ 

ποαι (οὐοον “σχαθιώτῇήν 
ε! .Ν1/ 

ος Ῥκαι 

ια λ - / κ] ” 

Ἠ Γάχωθον καὶ ἑωάννην, ΙΦίλιππον χαὶ βαρθολομιαῖονν 
Ν .1/ κκ 

πησον σου ἀλφαίου 15 

ἐγένετο προδότης. ] 

π᾿]ούδαν ἰακώδου 16 

λ ο ᾿ μα 1/ ΣΤ Α /“/ - 

Καὶ καταθὰς Ίμετ αὐτῶν, [έεστη ἐπὶ Ἡ όπου” πεδινοῦ. 17 
νἈ 3/ νο 

ἅκπαι ὀχλος 
ο 5 νν / -” / ᾽ 

λαοου απο πασς της ἰουδαίας» λαι 

” 3 ” ” ΔΝ ο” 

μαθητών αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολυ ἵτου 

ν, ἱερουσαλῆρ», λαὶ 
ο ., / φ ον δο ο 5 θ ουν .ά ᾿ 

σζς παραλίου συβου αἱ σιθὠνος» οἱ Ὀλύον ακουσα! αυ” 
»  .. ας 2 λ - 7 ε .” 

σου οί ίαθηναι απο των νοσων αυτωγ' 

(«Ε)οι ή 
/ 3 / 

ν ἀπὶ' πνευματων ἀκαθάρτων' 

Καὶ οἱ ὀχλού- 
7 άλ.2 ΄ 

χαὶ ἐθεραπεύοντο. 
λΝ .. / μη, 2 υ. ον Φ᾿ 

Καὶ πῶς ὁ ὀχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ" τι δύναμωις 

5 00 ἐζελθεῖν αὐτὸν. 
5 Ν 

υπο. 

(ο ΑΒΡΙ,. 85. 119. 151. Ῥετε. ρ. 
εαπί. (4)ΞΕΏ. οαπί. Ματεῖοῃ, Τογέ. 

αὐτοῦ. 990. | Οτὶς. εί Ονρυ. έτος, 

(ο) ἐξ. 98. 89. 91. αἱ. Ἰ. Μι.α. 5. 
(4) ἐκάλεσε. Ὦ. 96. 40. ὅ8. οἵ. οαπέ. 

Ἡ - πρῶτον. Ὦ. εαπ{. (6) τι». 69. 

199. «οἱ, (1) -ἷ- καὶ ΒΟΚ.Ι.. 18. 
3ὅ. 9]. 106. 194. 151. α]. δ. Μί, σ. ῃ 
ο. 10. Βσγ, Βετε. Ρ. Ατπι. Υ.]ς. πις. 

οαπί. νετοη. Υετο, οοἳ). ᾖ{(1)-Γ καὶ. 
ΒΡ1,. 98. 151. Μι. η. Ἀγτ. ῬεΓα. Ρ. 

Άτηι. {2ίΠ. οαπί. νοΓοΠ. νοτς, οἱ. 

(16) -|- καὶ, ΒΡΙ,. 19. ΒΥΕ. Αυγ. Ῥογς, 
Ῥ. ΑΤπ, οαΠ{. ΝΕΙΟΠ. Ύοτς, οοἱῦ, 

(1) --- καὶ. ὈΧ{,. 19. 33. 8υΥτ, Αγ, 
Ῥετς. Ρ. Αγπι. οπΠέ. ΝΕΓΟΠ. γοτς. σο]ῦ. 

(α)Ξ ΒΙ.. 1. 1. 69. 191. (α) ἡ- 
καὶ. ΒΡΕΙ.Ο. 15. 69. 194. αρ. Βΐτε], 
190. Μί. Τ]. 11. 9ΎΓ. Ατγ. Ῥεγε. Ρ. 

Οορί. Ἐν. Απ ης. εἁ, οαηί, 

νετοη. νετς. «ο]Ώ. «οἱ 0. (ο) ἴσκα- 

ριὼθ. Β1,. 39. Ματεῖου. Ερῖρη. σκα- 
ριὼθ. Ὦ. 9. ΤΠ. ἐπ δοαγίοίΠ, σαπέ. |. -- 
νοτοη.γετςο. . (Ρϱ)Ξ ΒΙ.. 8. 8υτ. 

Ατγ. Ῥετες. Ο0ρί. ΑΠ. Ύυ]ς. Πί.εχς. 
σαη{. Μαγεῖοη.  {(ᾳ) ἐν αὐτοῖς, ΜΕ: 

οἶοπ αρ. ΕΡίρΝ. (1) τοῦ. Ε8. 1913 
145 α]. ὔ. Μι. Υ. σόπον τοῦ. Μί. χ. 

(6) μετὰ σῶν. 157. | ὄχλος] -- πολὺς. 

Β1,. 1. 118. (ϐΞ51. 118. 191. 4.9. 
(α) ἄλλων σόλεων ἐληλυβότων, Ὦ. «ππί. 

. σιδώνος] -ἰ- καὶ ἄλλων σόλεων. Ξ0({Η. 

[ ἱερουσαλὴμ] -ἵ- καὶ σῆς πιριχώρου. 

ΑΤΠΙ. ΥεΓΟΠ. νους. «ΟΥΡ, «ο1ῇ., σοσπη, 

α: (απ) ἐνοχλούμεα. ΑΡΙ.. 1. 101. 
ο () ΑΛΒΡΕΙΩΕ. 89. 149 149, Ἐν. 

19. 19. «0. 94. 90. αἱ. 9. Μί ἨΗν.α, 
ο. Ε, Ὀἴε.ς, 21Η. (48)ΞΛΒΡΒΡΙΟ. 

38. 80. Μέ. 1. η, 11. Αιπῃ. κών 

υ. νι Πιν Ειίσγπαν 



ϱΑΡ. ΥΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 981 
ς . » ”. σε νο η ο πΣ λ δν 

20 παρ αυτου εξζηρχετο, αΐ ίατο πάντας. ] Και αυτος 

81 

ὡξ /”/ 

99 λασετε. 

ϱ 

σ 

. 

24 
/ ο ει) / λ Ά ϱ Γ 

95 πλουσίοις' οτι ἀπέχετε την παράκλησιω υμῶ». 

36 

ἜΤοτί. Πϊος. 

. / Ν ε ΔΝ « ” . Ἆ . Ν 

έπωρας τους ὀφθαλμους αυτου εἰς τους μναθητας 
Ἡ Ε Ἡ 

σουν έλεγε 

ᾗ (βασιλεία τοῦ ν 

ο χορτασθήσεσθε. 

κ 

ῥρκάριοι οἱ πτωχοί 
4 6 1 .”. 

Μακαριοι οἱ πείνωντες νυν᾿ 

« 

δου- 
Ῥ 6 ϱ / 5 Ν 

οτε ὐµετερα εστι 
ο’ 
οτέ 

φρβηι οί πλαίοντες ον’ ότι Ύε- 

/ 

η ἐἔστε, οταν ο ωάν ὑμιᾶς οἱ ὅν- 

ρπῳ, καὶ «όταν ἀφορίσωσιν ὑμιᾶς, κοὶ | ὀνειδίσωσι» 

καὶ ἐκδάλωσι, 
.-” .” ι / 

υἱου του ἀνθρώπου. 

κιρτήσατε᾽ ἰδοὺ γὰρ, ὁ µίσθος ὑμῶν πολυς ἐν σπιρτήσατε' ἰθου γὰρ, ὁ µισθος υμών πολὺς 
.κ 

Ἱ 

» ”./1 Ἱ κ} 
ουρα)ῳ Ἴ ατα 

φήταις οἱ πωτέρες 

ε -” ε3 / Τη ο Ἅ 3 .Ἡ 

υμ» οἱ εμπεπλήσμενοι ' οτιπεµασετε. ου0/ 
[ὰ ” ” Ά 

οἱ ελώντες νυν 

” 

8 Χώρμσε 

αμ οἱ 
αυτών. 

ο / ΔΝ ΄ 

ὅτι πενβήσετε καὶ κλαύσετε. 

/ . 

’ φὸ ὄνομια ὑμών ὡς πονηρον, ένεκα σου 

3 - ο ” 8 / .π 

εν εχειγή τῇ Ίκερου παύ 

Ὦ σω 
Π 

ΜΜΑ, 78 / ω 
οΟ2ταυτο 706 εποίιου» τοις προ- 

λ 2 Δ 4 ι] .ω 

Πλην [οὐα) υμιω τοις 
4 

Οναι 
. / ιό 

--. υμνν 

Ουαἳ 

ὁ Ἑ όταν παιλῶς ὑμῶς εἴπωσι Ρ Τ οἱ ὤνθρωποι κατὼ 

-δ γαΐρεσε. Κ ο αὐτὰ, 
6 γα 

α Τ υμιω. Ρ Τ πάντες. 

μη: Ὀ. 61. 91. Ἐά. Ῥοτε. Ρ. «ππέ. 
ορ». Οτὶς, Φοπηθ]. ΤΗΘΟΡΗΥΙ, (Ρ)-{- 
πῷ πνεύµατι. 1. 19. 64. 69. 16. 115. 
118. 194. αρ. Βίτεμ. 131. Εν. 19.96. 
αἱ. 6, Μια. κ. 11. 193 Αντι Αππιι 
ὄνγ. Μίεγο». άοΙµ. δαχ. ους, Ὀγὶκ. 
ρα. σοἳῷ. Απιῦγ. δοπια]., (ποπ Τογἱ.) 
(ο) χορσασθήσονται. 69. Μί. Ωω. νοΓΟΠ. 

οοτΏ. Ρεῦπι. 1. Τοτί. Απιου. (4)-- 
Ρ. ομπέ. Απίο οἱ πεινῶντες ροηῖέ 8ν{, 

Πίοτοδ. Ι γελάσεσε] γελάσονται. ΑΥΠΗ. 

βένπη. 1 . Οτίς, ίον. (Αοπιε! αἱ τος.) 
()Ξ:68. 106. Γά. 9Η, 

) ἐκθάλωσιν καὶ ὀνειδίσωσιν. Ὦ. οπΠέ, 

νετοπ, γοτς. «οΓΡ. οο]ῦ. Ρεγπι. 1. 

Όννν. ίογ. (Ώου Τετί.) (5) ΑΡΟΌ 
[δι. 5) ΕΕΚΙΜΝ. Εν. 3. 4, 96. ΛΙ. 
54. Μι ῬΥγ, 19. αἱ. 90. Ἐά. Τ]ου- 
ΡΗΥΙ. ) σοῖς οὐρανοῖς. 19. 69. 121. 

Ἐν. 19. α]. ο. Μί. ἆ. χ.ω. Τά, Οεἱα. 

Τμοορηγ!. εᾱ, ΟὗσΡΓ. Ομγοιωαί. 
(4) καὶ. 13. 69. 106, 194. πρ ΒΙτεῃ. 
φο0, Μι, 10, (ἷς) τὰ αὐτὰ, ΒΏθ. 

Ματεοῖοη αρ. Πρίρῃ, 

Ῥατβεγ. 1. Ματείοῃ. (αι) --- νῦν. 

ΒΙ.. 99. 9Ί. 69. 194. 199, 18]: 151. : 
218 (ευπι αἱ. δ.) Με. ο. Αττ. Οορί. 
{5ί1. Ατπι, 8ΥΓ. Ρ.ς, αλ, ΟοίἩ, Ἀ]αν. 
απἰάαπι. Ὀγίχ. η Εά. (η) Ξ- 
ΒΚ. 1.15. 69. 101. 41. 2. (ο) 
ΑΡΒΕΡΗΚΙΡΩΣ, (δι. σ.) Εν. 2. 
34, αἱ. Τ4. Μι. Υ. αἱ. 19, Ἐά. Ῥετε. 
Ρ. οίΠ. δαν. Ὑμ]ς. Τί. (οχο. οπΗ{. 
ΝΟ6ΓΟΠ.) βας. ΤΠουρ]γ]. ἹΜατείῖρη. 

Τετέ. Απιζτ. (ϱ)Ξ 0 (6. σ.) ΕΙ 5. 

98, 36. 40. 61. 19. ἵη πι, 9]. 116. 
111. 121. 120. στ. 142. 149. 151. 9ἱ8 
(ευπι αἱ. 9.) 9963 995. Ἐν. 9. 9]. 92. 

Μι, νι, α- ἆ. 5. απ, η. ο. 2.11, 

Ἐά. 8γγ. Αγ. Ρ. Ἐ6γβς. Πί1. Υιὴς. 

οἱ, εαηί, Απίοη. εἰ Μαχ. -Μαςαγ. 
Ἐπίβγαι, ΤΠαορΏνΙ. Τοεγί. Βε]ιο]ία ἵη 
Μι.α.ς. | ΠΗαυεηπί Ρ. ΑΙ, Άγιτοπι. 

Ἐτρ. Απ. (οίΗ. 8]αν. γυῖς. πις, 1{. 

εχο. εαπί. ΟΠΓΥ5. ΤΗ. Ῥο5ίγ. Τήσο- 

ΡΥΝΙ, εᾱ, Ίτεπ. Απιῦς, Αιρ. Βεάα. , 

(0 ὑμῶν. 49. 



365 ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
4 οοταυτω 3 γὰρ’ ἐποίουν "τοῖς ψΨευδοπροφήταις' ἵ οἱ 

ποπ έρες αὐτῶν. Αλλ' ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουση' ἀγα- 27 
ιν Ἀ πα ε ” ” ” - ῳ ”” 

πῶτε τοὺς ἔγχθρους ὑμῶν' καλῶς ποιεῖτε τοῖς Ισουση 
Γν ” Ν / , Ι : 

ὑμιᾶς. Εὐλογεῖτε τους καταρωµνους πμ” 3 Τ προσ- 28 
/ ελ ” 2 / ε ω δα εν οὔ ο’ 

εύγεσθε υπερ τῶν ἐπηρεωζόντων ὑμᾶῶς. Τῷ τύπτοντί 29 
. / ΔΝ / Ν ΔΝ 

σε ἐπὶ τὴν σιωγόνα, Υ πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην' καὶ ἄπο 
” / κ λ - ” . Δ 5 

σοῦ αἱροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν γιτὠνα ” μή κω- 
κ .. ” / . ο. 8... ν 

λύσης. Παντὶ 3 δὲ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου’ καὶ ἀπὸ του 50 
/ λ. / - ΔΝ Αον Δ / . Ἱ 

αέροντος τὰ σὰ, μὴ ἀπαίΐτει, ] Καὶ [καθως έλετε, 51 
ἐ .- ο. / .. Εε . // ” , .- 
ένα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, Ὁκαὶ ὑμεῖς' ποιετε αὐτοῖς 
ο ε ’ “/ Λ ι) ’ ” Ν ] ιο ε ” 

ομοίως. Καὶ εἰ ἀγαπάτε τους ἂγαπωντας υμαᾶς, 93 
/ ε ο ] ’ λ ͵ λ Δ.. 

ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τους 
4 ην Ε) Ν ” . ΔΝ ἄ ον 

ἀγαπῶντας αὐτους ἀγαπῶσι. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιητε 33 
Ν ” « «ο / ε ) . / 8 

σους ἀγαβοποιουντας υμᾶς, ποία υμῖν χάρις ἐστι; καὶ 
ών) 6 6 Ν Ἆ λα . ἃ η ἆ ὸ 

γὰρ οἱ ἁμαρτωλοί τὸ αὐτὸ ποιουσ. Καὶ ἐὰν ἆσο δα- 34 
/ / "1... / ϱ 2 ”. // / ε | 

νείζητε παρ ὧν ἐλπίζετε- ἀπολαθεν; ποία ὑμῖν χάρις 
9 ’ ας ορ ης 5 εώς Αᾱ ” / 
ἐστι; καὶ γαρ "ξ-οί αμαρτωλοί αμαρτωλοίς δανεί- 

ε ω 

5 κδτλι . νο. - Τ χα). λα ο 9] δανείζετε, 

(4) τὰ αὐσὰ. ΒΓΙ.. 49. Ἐν. 18. 19. 
84. Μι. ο. Ε,. 10. Ἐά. αὐτὰ. 151. 
(9)ΞΏ. 99. Βαχ, Υ α]ς. πις. ΠΠ. Μαγ- 
εἶοπ αρ, ΕΡρίρΙ. Τεγί. Λας. (8) τοῖς 
ἀροφήσαις. Εὰ. Ὑμ]5. 118. ΒὰΧ. ΕΕϊΣ, 
φουπι. 1. ππατί. (Ο]. ΘΠΠΙΕΓ. ΕΟΓ. Ρ6- 

τας. Ματείοη αρ. Ερὶρα. Βεάα. τοὺς 
προφήσας. Μί. πι. (488. | αὐτῶν] 

ὑμῶν. 149 Μι. κ. Ίτεπ. (α) ΑΡΚ 
ΜΡ. 1. 10. 193. 55. 69. Τ9. 106. 108. 

116. 111. 194. 191. 145. 151. Ἐν. 18. 
84. αἱ. 14. Μί.ο. Ε. κ. ο. ῥ. Γ. Χ. 7. 
10. 11. Εά. Έτ. ΤΠπεορ]ιγ!. | -- 1913 
Ι Ώεςε. ΟΕ. (ας) - ΑΒΡΗΜΡΒ. 
1. 10. 11. 40, 64. 69. το. 89. 106. 
116. 111. 194. 191. 190. ψτ. εί Ἰαἰ. 
181. 149. 149. 145. 151. 918 (επι 
α]. 8.) 295. Ἑν. 2. 18. 19. 96. αἱ. 5. 

Μι. Υ. αἱ. 18. Τά. Οορί. Ατπιι οίἩ, 
Φ]αν. πῃπ5. ιδ. πας. Βαχ. Ἠ. (εχο. 
εοτὺ.) Λαξ. ἨΠαυεπί Τετί, Απιος, 

Αάϊπιαπί.  (Υ) στρέψον αὐσῷ. 69. 
194. Αυγ. Τετί. [ -- αὐτῷ. Ὦ. Μι, 
{, Θυγ. Ατπι, ἀοίμ. Υμἱς. οᾱ, οἰχίῖῃ. 
οπηί. νετοη. νθγς, Ὀτίχ. ῥεγιθ. «15. 
6εγπι. 1. 5. ΑπΡΓ, ἰ0Υ, (2) --- σου. 
Α. 194. 8ρ. Βὶγεμ. 99938 8ΥΥ, Οορέ. 
(α) Ξ ΒΚΙ.. 64. 116. 191. 151. Μι. 
πι. 10. 8ντ. (5υγ. Ρ. Ἠαθεί ος. ας.) 
Άτπι, ΥΘΤΟΠ, «ϱοἳΡ. επ, ῬθΓΗ5. 

(0)ΞΞΒ.νετο, «οτΡ. Ίτεῃ. (ς)- Ὀ. 
Μί. τ, σαπί. ΟἼεπι, Τετέ. πά ν]άείας 
Ρἱ9. Ίτεπ. Απίο αὐσοῖς ροηαπί ὅ9. Με, 
11. (ἆ) ΑΒΡΕΕΗΡ. 69. 194. 130, 

181. 936. Ἐν. 89. 94. αἱ. 8. Ρ]ωγοξνο, 
Μι. ΒΗ. 23 αἱ, δ. Ἅᾖ(6) λαθεν, ΒΙ.. 
Μι. ἆ. ο αεεῖπ. (881. 151. 0ορὲ. 
ποππε, νοτοη. (6) Ξ ΑΒΡΙΙΡΒ.Ι, 
Το. 893 106. 191. 190. 149. 148. 145. 
918 (ουπι 194 αἱ. Ἰ.) 936. Ἑν. 54, 
36. α]. 9. Ρ]Γοδνε, Μί, ΗΥ. αἳ, 18. 
χάἀ, : κ ΄ 
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.. Ἀ 9 Γη ν 

Πλην ἀγαπατε τους 
3 λ 5 κ... κο θ ” ΔΝ ὃ ἳ / Ἶ δὶ 

ἐχθρους υρ ων πα αγα οποειτε λα ανείζετε «1 εν 

ἀπελπίζοντες''' 
”/ 

6σεσθε 

ΔΝ / ϱ Ν ο ” Ν Ν 

κιὶ εσται ὃ ισύος ὑμῶν πολυς, χαΐ 
]ς εν ἱ ε ερ σα 2 Ν / 3 3 ἱ Ἡ 

υίοι Τ υψιστου᾽ οτι αὐτος ων εστι επί 
ΔΝ ι " ΔΝ / / ΜΕ 

96 τους αγαρίστους Ἆαὶ πονηρους. Γίνεσθε Ἑὰ--- οὖν οἶκτίρ- 
᾿ β Ὠ λε ΐ « » ο 

µονες, καΐως "καὶ ο πατῆρ ὑμων οἱκτίρµιων ἐστί. ] 

ὄ]ΡΚαὶ [μὴ αθίνεσε, καὶ οὐ μὴ κριθητε" α ρὴ Χαταδικά- 
Ν 7 ΔΝ . 2 / η 

ζετε, καὶ οὐ μὴ κατωδιχασύητε' ἀπολύετε, καὶ ἀπολυ- 

48 θήσεσθε. 
Φ 

Γπεπιεσμένον "ποὺ 
ἆ 5 ας ἂρ 

σεσαλευµκενον χαιί 

Δίδοτε, καὶ δοθήσεται ὑμν' μέτρον χαλὸνν 

ὑπερελχυνύ- 

ὃ /. 3 λ / ς ως ε »” ον . οὁ 

Ωενον 9ώσουσιν εἰς τον κολπον υμων. "τω γαρ αυτῳ 

99 µέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῶν. Έέπε δὲ 

απαραβολἠν αὐτοῖς" μήτι δύναται συφλὸς γυφλον ὀδη- 

40 γεν: οὐχ) ἁμιφότεροι εἰς [όθυνον Ὑπεσουνταις, 
κι λ 6. Ν ιά έ - // 

ἐστι μαθητῆς ὑπερ τὸν διδάσκαλον Υ--- αὐτοῦ" 

ουκ 

κατηρ- 

41 σισµένος δὲ πᾶς Ζἔσται' ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. Τέ 

᾿..δὲ βλέπεις τὸ χάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ 

ΙΤ σοῦ. 

(14) Ξ- Ὀ. οιηί. νετοῃ, εΓο. εο10, 
εοτΏ, ΑπιΏι. (1) ποπιηϊε 4ρεπι απι- 
βίαπίος, (μήδένα 9. μηδέν ἀπελπίζοντες) 
ΥΓ. ΑΓ, Ρ. Ῥογς. Ρ. μηδὲν ἐλσίζονσις. 

ὃν) 16. -- λαθεῖν, Μί. 11. (4) -Ε οἱ 
Κ)Ξ ΑΒΡΙΙΜΡΕ. 10. 11. το. 

| ᾱ 1086. 191. 180. 145. 1498. 145. 

151, 995. Ἐν. 18. 19. 94. 84. 36. αἱ. 

18. Ρίαγοςν» εί ΒατΏογ. 6. Μί. ΒΗΥ. 
3]. 1. Ἐά. ΤΠεορΗγΙ. (π)ς- ΒΡΙ,, 
1. 898. 191. 151. Οορέ. Απ. οἱ. 
ομηέ, πετοη. νετς. «οἱ ῦ. «08. (Τοτί. 
Οὗρτ. Λαῦς, Απιοτοσίαςι) (η) 

.ΡΙΗ.. 1. 191. Οορέ. Οἶεπι, ΐδ. 0159. 
) -Ε ὁ οὐράνιο,. 19. 69. 91. 194. αρ. 

ΑΙ, 299933 Μι. ς. πι, 0ἨΤΥ9. Απιῦὴ, 
᾿ΟΠτοπααί, (ϱ) Ξ Ὀ. 1. 106. 191. 
᾿4α6τ. 995. |. 9. Μί, ᾱ. 1. πι. Ἐά. 8γτ. 
Ῥειο». Οορί, Άτιι ΦΙ8Υ. οαπἰάαη, 

γυς. Τί. ΤΠεΟΡΗΥΙ. Ματοῖοπ. Τετέι 
(ᾳ) - κα). ΒΙ5. 995. Ἐν. 94. αἱ. 4. 
Μι.ὰἃ.ς,α.τ. (59) -- καὶ. 69. Με. 
Υ. ο. 8ΥΤ. Ῥέγδς,αοιΠ. Ὑμπϊς,. (8'Ξ 
ΒΙ.. 69. 191. Οορί. Ασια, οθηίΐ, νε- 

τοῇ. νεΓς. «ΟΓΡ. «ο1Ώ. σογΠα. 1. ΑΠΙΡΓ, 
(ὐ ᾧ γὰρ μέτρῳ. ΒΓ1,. 191. οαΠί, 

εοῖὺ. |. ξ- γὰρ. 69. Ἐν. 34. Αγίῆ, νε- 
το. γεΓο. Απιῦς, | -- αὐτῷ. 86. 40. 
τἹ. Ἐν. 84. Μι.α. ()-- καὶ ΒΟ0ΏὈ 

ΕΙ. 19. 99. 69. 194. 10τ. Μι. ϱ. 4. 
γυς. Τί. ΤΠπεορΙγ]. ο. (ας) ἐμ- 

σ:σοῦνσαι. ΒΕΓΤΕΡ. 1. 69, 191. Α]ῑας, 
Μι. ἆ. «ιπέ. νεῖς. ()Ξ80Ρ1.. 1. 
10. 98. 69. 194. αρ. ἨΒϊτομ. 190. ϱγ., 
191. Γά. Υυὶς. Τί, Οτὶς, Ματεῖοῃ, 
Τογί. ἵτεη. (2) ἔστω. Ἐ. 64. 91. Μι. 

δ- Οεἶς. ΤΠΕοΡΗΥΙ, ο, τω, --» 
ἔστον Μι. 11. 
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σου" τὴν δὲ δοκὀν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμιῷ οὗ κατανοεῖς ; 

ΑΠ: πὠς δύνασαι λέγε σῷ ἀδελφῷ σου" Ὁ ἀδελφὲ, 49 

ἄφες, ἐκβάλω τὸ πάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφύαλμῳῷ σου "αὐτὸς 

σΑ Ρ μι ὁ ὃ 

την ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου ὃοκον οὐ λέπων ὑποκρισὼ, 
Σ/ ” Ν Ν , ”. Ὁ ” Ν η. 

έκξαλε πρωτον τῆν ὀοκον ἐκ τοῦ ὀφύαλμιου σου, καὶ τότε 
/ : 3 πν] ΔΝ ’ ολ) ” 4 Γ - 

διαξλέψεις ἐκξαλεῖν τὸ κάρφος τὸ εν τῷ ὀφύαλμῳῷ του 
Γ . . Ν ες ι 

ἀδελφοῦ σου. Ου γάρ "ἐστι δένδρον χαλον ποίουν καρ- 19 
/ πο ͵ 

σὸν σωπρον' οὖδε « δενδρον σαπρὸν σοίουν παρπον καλόν. 

Ἕλαστον ΓΙ γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ΕΣ ἰδίου παρποῦ” γινώ- 44 
Ἡ ι) ΝΔ ᾧ 7 ”» 7 ο ” 5 ὃν 

σκετωι οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι "συκα, οὐδὲ 

ἐν βάτου τρυγὠσι σταφυλήν. Ὁ ἀνγαθὸς ὤνθρωπος ἐκ 45 
| -». ύ ” α -” ” ὃ, ε . Π . / // ΔΝ 

του αγαῦου «"Ίσαυρου της καρδίας αυτου προφερει σο 

ο ἄνθρωπος” ἐκ 8 πονηροῦ 

Γπροφέρει. 

όν Εκ γὰρ τοῦ περισσεύµκατος τῆς καρδίας λαλ 6 ας 6 µατος τῆς καρδίας εἴ τὸ 

. / Ν. ο κ 

αγαθον" Ἅονι ο πονηρος 
] ” ” δ « ”-// 

Ξ-«)Ίσαυρου τῆς καρδίας αυτου σὸ σος 

. ’ η] .” ” / ἳ ' 

στόμα | --αὐτου. Τί δέ φε καλείτε κυρίε κύριε" καὶ 46 
πο] εἳ / ” ’ « 

οὗ ποιεῖτε ὦ λέγω; ἩἨᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός ϱ.ε, καὶ 47 
ον ”. π.- / ; Ν » κ ο ο ὦ 
αλουων µου "των λογων, αι ποιὼν αυτους, ὑποδείζω 
ε ιο / Δ λ 4 6/ / 3 . / ι] π 

υµ9 τίνι εστίν οµοίο. Όμοιος εστω ἀνθρώπω οὐκοδο- 48 
»  β εἴ 2/ να / Ἄ «8ύ « / 

μιοῦντι οἰπίαν, ὃς ἔσχαψε, καὶ ἐξάθυνε, καὶ ἔθηκε δεμε- 
τω Ἡ λ / / Ν / τ . 1”. 

λιον επε τη) πετραν' πλημμυρας δε ο όονν τν; 

94, αἱ], ὃ. Μι. Ὑ.ο. ιο: ΡΡΙ, 1. 
191, Απ. Ῥ. οπηί. νετΟΠ. Υετςο. 6εγπῃ. 

1. ναιϊίς. 35ο... (1 Ξ ΒΡΙ. 1. 69. 
ΑΓΠΙ. οιηέ. νοχς, «οΓΡ. 

(α)ΞΞΒ. εοτΏ. καὶ. Μέ. Χ. ξου. Ρεγις. 

5οετηι, 1. 2. (ο]. ειπα. (90) ΞΤΏ 

15τ. ο8Ηέ. Υετοή. νους, «οΓΏ, «ο1ῦ, 

(0) καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν σῷ σῷ ὀφθαλμῷ 

ὑπόκειται. ὮὉ. νοτοή. Υοτς. «οἱ». «ο]ϱ. 

{ίσια (αδί]οςο δι ]αοεί) απ. (4) οὐχ. 

}. Ἁγτ. Ῥοΐ5ς. ΑΡγ, ΠΠ. οαπί. νετο. 
(6) -- πάλιν. ΒΙ,. 1. 69. 194, 191. 

151. Οορί. ΑΓΙΠ. Υ6ΤΟΠ. 6εσπη. 1. -ἵ- 
μὴν. Οἶεπ. (ϐΞ0: 295. Εν. 9. αἱ]. 
ὃ. Μι. ΙΤ. οἈΠί. νεΓοΠ. νεΓο, «61, 

τλο!, (5) καρποῦ. 9ο. 125. Μί. Ὑ. 8. 

κ «ρποῦ αὐποῦ. Ὦ. (119). ῥόδα. 95, 

(4) προσφέρει Ὀἱ5 νε] 5ριπε] 1,. 181. Ἐν. 

151. Οορί. 

δευπι, Ἰ. Γοῦ. «ησαυροῦ. Απ. γα]ς. 

νοΓοη. ῥθµ18.. (πη)-Ξ 0σἆ, ππις. | 
Ξ- σποῦ εί πᾳ. ΛΒΡΚ. 10. 19. Ἐν. 

19. αἱ. 2. Μι.ςο. ἔ, τ, 10. τοῖς 8. αἰ. 9. 

Μι. ν. 1Τ. | 5 αὐτοῦ αἰήπιμα, ΟΕ. 

1). 40. 106. 935. Ἑν. 9.18. 19. 96. 
αἱ. 4. 9Υ9. Απ. Ῥοτες. Οορί. Εί. 

γυῖς. ἔογ, Ροσς. (1) τὸν λόγον, 106. 
1158 Ἐν, 18.’ σοὺς λόγους (εν, Ἐν, 

ο µ 94. 8]. ο: 2 κ 



6Α2. Ψ]ενῃι. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 286 
ὦ μάς ) «ὀἡ κ δα Φε κα ἂν. μή : α, 
“ ρηξεν ὁ ποταμς τῇ οἰκίᾳ εκείνη, καὶ οὐκ ἴσγυσε σω- 

κ. αἲ ο Ἡ / Ὕλ. κ Ν / κ οτε 
49 λευσαι αυτην Ὁ σεῦεμελίωτο γαρ επι την πετραν. ο 

νι 4 απ" η , υ, Φιν 4 9 / ήν 
δὲ ακουσας καὶ κ ποιῆσας» οµοιος εστι ἀνθρωπῳ οίχο- 

δοµήσαντι Ὁ οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωθὶς 3εμελίου: ᾗ προο «ήσαντι ἵ οιπίων επι την ΥΊν χωρις εελιου'  προσ- 
/2ε « / λ η, Αι κ αά ΧεΣ. 
ἐρρήξεν ο ποταμός καὶ Ἱεὐθέως Τοοέπεσε, καὶ ἐγέ- 

' δα, . ἄν 2 / / ᾽ 

νετο το. ρΊγμα της οικίας εκείνης μέγα.] 

4 Ἔ λ δὶ 2 2 / Νε ε ”. 5 λ 
1 πει 06 ἐπλήρωσε παντα τα ρΏματα αυτου εἰς τας 

3 8 ή . ” 4 // ε ” 

9 ακοὼς τοῦ λαοῦ, [εἰσηλθεν εἰς καπερναούὐμ. ἕἙκατον- 
./ ο πο ἤ ο. / -. 3 ”/ ος 
ταρχου δε σινος ἃ δοῦλος», Άοσχως έχων, 3 Ἰμέελλε ῄτέ- 

.” νι ωὐ ο ον μὲ . ών ν λ ... σ ' 

ὁ λευταν, ος ην αυτω εντί(κος. Ακούσως ὃὲ περί του - 
” . 4 Ν αν ον / ν Ά 

σου, απεστειλε ὅ ---προς αυτον πρεσβυτέρους στων ΄ου- 
” ”» -ὖ αι 18 ΑΔ Ν, ν α κών ” 

δαίων, ἐρωτῶν αὐτον, οπως 2 ελβων διασώση σον ἆδου- 
. ή) ε - ώ λ ΄ ; λ ἀνν 4 - 

4 λον αυτου. Ο; ὃὲ παβαγενοµνενοι ὃ προς σον εήσουν' 
ο . ἄ . //  ἃ / .. ἀ ο Αν / 

παρεαλουν αυτον σπουδαίως, λεγοντες"' οτι ακιός 
. ’ ϱ / ” ” μνν. ” κ να ο .. 

δέστω ᾧ “Οοπαρέξει τοῦτο Αγαπᾶ γὰρ το ἐύνος ἡμῶν, 
λ λ λ α Ἂ ) /  ” ε ες 

6ήαµ την συναγώγήν αυτος ᾠκοδόμνησεν η». Ο οε ἰη- 
ο”. 5 ὃν λ, ΔΝ 3 .” 1/8 Ν 2 ας ᾱ λ η. 

σους επορευετο συν αυτοίς. 0η δὲ αὐτου οὐ µακραν απε- 
ι { δν Ἡ ϱὰ ” ο 2/ 1 “"Ν "ἳ ν σε .. 

χίουπος απο τῆς οκίας» ἐπεκψξ προς αυτον ο εχωτὸν- 
/ ’ 3 -- ο Ν / 3 .. 

σαβχος φίλους» λέγων αυτῳ᾽ κύριε, μή σλύλλου" ου γὰρ 

ΑΧ ἅ 
2) συνέπεσε. Οἱ φαρέζη. 

(ο). διὰ πὸ καλῶς δἱκοῤομεῖσθαι αὐκὴν, [ εισῆλθεν ] -]- ὁ ἐήσους. Η. α]. ἃ. Έναη- 

Ρ!,. 98. 151. 5ΥΓ. ρ. ἵπ πι, σεθιµελί-  δομβιατία, γε, Ὠοβί ἐπλήρωσε τά ῑέ 

ὦτο γὰρ καλῶε. ΟοΡί. Ὀίτυπαιε Ίπο- 69. Ῥετε. ρ. (4) παῖ;. Ὦ). σις. Ὦ 3 

εΙέ Απ. (ϱ) -- τὴν. 120. 299613  Ἅρ. ρε, «ΏΠί. (κ) ἔμιλλε, Ε5. 
Μι. 10. 11. (4) Ξ Ὀ. εαπέ. νετ. Ἐν. 2. ΑΠ, Μι. Η. αἰ. 14. Ἐά. 
εοἳῦ. εὐθὺς. Β1,. 39. αἱ. 6. Μι. ε Ὁ)- Ὀ.19. 69. Αναι, Π{.εχς. Ὀγὶχ. 

() ΡΙ.. 1. ιο. 93. 60. 69. 194. 151. Ἅᾖ{(2)-64. (8) παῖδα. Μι. Β. (ϐϱ)- 

191. Εν. 11. 18. 19. 96. Μι. Ε. οαϱέ, ὮἙὉ. Ῥοις. νν. σαηί. ἴἴεπι γοις, «008. 
νετοι. (οἱ. (9) -- 6. 181. Εν. 18. οὐ. (6) ἠρώτων. ΓΙ, 1. 13. 63. 
Μι. ἀ.σ.ο. 1. (6) καὶ ἐγένετον ὅτε (4) -ἰ- αὐτῷ. ΑΟ υἱ νιάείωτ, Κ. οἱ. 

ἐέλεσεν ταῦτα σὰ ῥήματω λκλῶνι ἦλθεν 11. Μί. πα, ϱ. πι 10. η. Οορε. ἄν, 
εἰς παφαρναούμ. Ὦ. οεηί. | ἐπεὶ δὲ] Ὑγις, ο. Ὀτίχ.ρεγα. (ο) ΑΡΗΙ,, 

ἐπειδὴ, ΑΒ. 194. Μι. 11. ἐπειδὴ δὲ. κ. δια η. 151. α]. Ἱ. οἱ Ῥαγροι. 1, 
ΦΙ. Μι, ψ. ὅτε δὲ. Μι. Χ. ἐγένπο δὲ Μι.ς,ο. παρέες. 60, ΤΙ. (8 --ῦ. 
ὅε, Άλια, ΥΕ, ρ. ἵμ τα, Γι εχει υάκ,  1.00, 194, Ἐν, ὃ, ον 
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εἶμι ἑκανὸς, ἵνα δ ορ ὑπὸ τὴν στέγην µου’. εἰσέλθης ΡΔίό 7 

οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεν'' ἀλλὰ εἶπε )λόγῳ» 

καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς µου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἶμι 8 

ὑπὸ ἐξουσίαν Κ τασσόµενος, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώ- 
σας καὶ λέγω τούτῳ' πορεύθητι, καὶ πορεύεται" καὶ 
ἄλλφ' ἔρχου, καὶ ἔρχεται' καὶ τῷ δούλῳ µου" ποίησον 

τοῦτο, καὶ ποιε. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ ἰησοῦς, ἐθαύ- 9 

Ἅλασεν | αὐτὸν, καὶ στραφεὶς, τῷ ὀκολουθοῦντι αὐτῷ ' 

ὄγλῳ εἰπε' "λέγω ὑμῶν, 3 δοοούδὲ. ἐν τῷ ἰσραὴλ τοσαύ- 

σην πίστη εὗρον. Καὶ ὑποστρέψαντες Ροί πεµιφβεντες εἰς 10 

πὸν οἵκον, εὗρον τὸν ὠσθενοῦντα δοῦλον” ὑγιωήοντα.] 

οοσῇ οσον λάφμό εἰς πόλιν 11 

παλουμένην ναῖν' καὶ συναποβιώανεο Σαῦτῷ οἱ µαθη- 
Ὡς Ι9 

Ν κ μα ς| 
Και α «γόνο 

/ 

σαὶ Πρὐτοῦ” Χ--- Γκανοῖν λαὶ ὄγλος πολυςὗ. 

9 ο 4 ” 6 ϱ32 µου ὑπὸ σὴν στέγη». α Ο0 οὔτε. Σο τῷ, 

(6) ΟΡΙ.. 1. 69. 19. ττ. 111. 124. 

191. 199. Εν. 44. Ῥ]υτοεδνο. Μ{. Β. αἱ. 
15. Ἐά. ΟΓΥς. ΤΙεορΙιγ]. | Ξ µου. Ἅἀσόεοῦνα Ξ Β], 1. 15τ. Οορί. 

στ. 95. Ἅᾖ{(ἱ)ΞΡΏ. 69. Μί. 1. π. Ἡ.  νοΓΟΠ. νετο, εοτὺ. ροττη. 1, εοἳῦ. 

οχο. Ὀσίχ. σενα. 1.2. (1) λόγον.θ9. (α4)Ξ0ῦ.σαπί. () ΑΕΠΙ. 1. 88, 

αἱ. 3. Μί.πι. ΤΕ], 6ογπῃ. Ἱ. οὐ 36. 69. 19. Ἱπ πι, 803 115. 121. 191. 

69, Μι. Η. |. () «- Ὀ. 61. 41.9. 149. 15τ. 918 (ουπι αἰ. Ἱ.) 935. Εν. 
Ατπι γυ]σ. Τί. (αι) -{- μὴν. Ὦ. ϐ. α]. 29. εἰ Βατπετ. ὄ. Μι. Υ.Ε. Ἱ. 

| σεμφθέντις ] δαοσιμφόήνσες. 59. -- 
φθένσες. 194. Ἐν. 86. | τὸνΞ Ρ” | 

69. 194. αἱ. 3. Ῥεΐες. Ατ, Ρ. Οορί. 
Ἁγηι. ἄοίἩ. Ὑμΐσ. σαηί. νετο. Ὀτίχ. 

ξογ. «οἳ Ὀ. σετ. 1. 2. «οτῦ, σαί. | 

λέγω ὑμῖν. 09. 3996. ΜΙ. 11. Αι, 
(α) -- ὅτι Α. οἱ. 
(ο) ΕάΗ5. 98. 96. 19. ἵπ πι. 89. 91, 
191, 918 (εσπι αἱ. 8.) 9950. αἱ.20. Με. 
Ἡγ. αἱ. 8. Ἐά. οὐδποτε. Ὦ. ΑΙ. 
(ϱ) εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφβένσες Σοῦλοι εὗρον 

σὺν ἀσθενοῦντα. Ὦ. οπηέ. |! οἳ σεμφθέντες 

εἰς σὸν οἶκον Ξ- 199. || εἰς σὺν οἶκον] Ξ-2. 

Βίαν. 6οτπι. 1. Ληίο οἱ πεμφθένσες Ρο- 
παπέ ΒΡΕΙ.. 10.Τ9. 116. 199. 990. 
995. Ῥ]γοδνς. Μί. ο. 1. 10. οαπί. νο- 
τοπ. νοῖς. «οἱ. «ος», [ οἱ -- Β. 194. 

δ. Μι. Η. π. ᾳ- «εαπί. .. υε]χ. 

ηλ, η. ο, ᾳ- χ. 11. Ῥά. Ρεγε, πν. Ύ υἱς, 
νογοη. ος. 6018. 6θηπι. ραί. {0Γ. 
ΤΙνΟΡΙΥΙ. | τῇ εχρεϊπιαπέ Ἀντ. πίγ. 
Ῥογε. ρ. Αντ. Οορι. 1. σης οίμ. 

κ ΔΑ. 40. 61. 
69. 19. 121 101. 9356. Ἐν. 5. αἱ. 4. 
Μι... (91. 191. Μες. (9)Ξ 
1. 181. ()ΞΒΡ (δι. ΑΙ) ΕΙ. 120. 
5. εί Ἰαέ, 161. 8υτ. Ῥετες. ΥΓ. νὰ 
Γο8. ΑΓ. Οορί. βακ. γυᾳ. επηῖ. 
νετο. Ὀγὶχ. οοτῦ. πετΏ. μα ϕ 
(Υ) - σης πόλεως. ΟΚ. αν 114. 193. 
αἱ. δι Μέ, τ. 10. Οορέ. (4) ἰγένεσο 
δὲ ὧ,. Ὁ. εαΠί. νοΓον δις. 90Η 
εοὶο. 5, ποί, η- ι 

4 
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δε” ἤγγισε τῇ πύλη της πόλεως, καὶ ἰδοὺ, ἐξεκομίζετο 

Αφεθνηκῶς, υἱὸς μιονογενῆς σῇ μητθὶ αὐτοῦ, ὃ 
΄ // ν ” ’ α 6 χ ο ἆ ο ἀλ 

χήρα". καὶ ὄγλος τῆς πλεως "καν αΞήν σὺν 

19 αὐτῃ. "Καὶ ἰδῶν αὐτὴν «ὸ κύριος» ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 

14 αὐτῆ, καὶ εἶπεν αὐτη" μὴ κλαῖε. Καὶ προσελθὼν 
6/ .. ” 6 Ν / / τι 

ἥψατο τῆς σοροῦ΄ οἱ δὲ [βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπε' 

16 νεαλίσκε, σοὶ λέγων ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς» 

Ν 6 
χαι αυτ 

Μο. : ” ν 5 ιν ” Ν . ” 

λαι ἤρζατο λαλεν' καὶ ἔδωκεν αὐτον τή µητει αυτου. 
” Ν / οι . Ν Ν /’ 

16 Ἔλωαδε δὲ φόθος ἕ πάντας, ποὺ ἐδόζαζον τον 9εὐν, λέ- 
λος 4: Ζ / αν ον ον ς Χ 

φουτες' οτι προφητης ϱεγας εγηγερται εν Ίμευ, καὶ 
ο / ε λ Ν Ν ο ν Γσον 

7 ὁτι ἐπεσκέψωτο ὁ 3εος τὸν λαον αὐτοῦ ] -. Και [εζηλθεν 
ϱ / .” . 0 ” 5ο / Ν . -” νΝ 5 η. 

ο λογος οὗτος εν ολη τή ἰουδαίᾳ περί αυτου, καὶ εν πασῃη 
- / 

τή περιχὠρῳ. 
ι] , “να ο Ν ) . 

18 . Καὶ απηγγειλαν (ὠωννη οὐ μιωθηταὶ αυτου περὶ 
η 1 ὄὌ // Ν / δυ πι δό, 

19 πάντων "τούτων. Καὶ προσκαλεσάµενος ὃνο "' τωας 
ο. .” « τρ ο ΡΟ 3/ Ν κ. 9 

ίσων μιαθητῶν αυτου ο (ῶαννῆς έπεμψε προς τον {- 
μαι. ο ο. ος ) Ἀ 2) ο 

σουν, λεγων συ εἰ ο ερχοµενος, Ί αλλον προσδοκῶμεν: 

μ 
ξ απανσας. 

ΚΜΕ. α|. 62. Μι. ΒΗ Υ. αἰ. 193. Τά. 
(1) ἠγέρόη. ΑΒΙ. 1. 38. 118. 18]. 

ἐγείρεσαι. Ἐν. 5. ἐξηγέρό.Ὀ.  (ἳ) -- 

εἰς ὦγαθὸν. Μ. 19. 50. 69. τι. 106. 

(8) Ξ Α. 64, εοἱῦ. (0) καὶ αὐτὴ 
χήρα. 89. ΑΙ. Μτ. Β. αἱ. 15. Εά. καὶ 
αὐσᾷ χήρα. 86. 918 (ειπι 935.) Μι. 
Η. Εά. (εἴῖαπι ΜΗ 1. θεά εογγὶσ]έαν 
ἵη βρρεπά.) χήρᾳ οὔση. Ὦ. 59. || αὕτη 
-ἲ- ἦν. ΟΙ.. Τ. 36. 194. αἱ. ὅ. Ρ]ήγεδνο. 
Μι. ν. τ. 233 Ἐά. (είαπα 8έ. 9.) 85. 
9νΥ. ρ. ἵππα. Αντι, 8]αν. γυῖς. Τί. 

(6) πολὺε. Ὦ. Μι. Β. (ἀΞΛΕἄΗ 
“ΕΜ. 1. 98. 96. 40. 61. Το. 89. 91. 
114. 115. 116. 111. 191. 191. Ἐν. 9. 
6. αἱ. 96. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 19. Εά. 8, 

-πίπ. 6ο(Π. δίαν. Υαἱς. Τί. εχο, ομη{. 
 ΤΠεΟρΗΝΙ. Απιζι. (6) ὁ {ησους. Ὦ. 
ας 181. 149. Ἐν. 44. Μι. 10. 8, 
Άγγ. Ῥετε. ρ. Οορί. Εθῑ. βαχ. εαπέ. 
Ὀτῖπ. σαέ. ἔου. Ο1Υ9.  Ὀπππφαε 
Ἱαπρυπί 9960. αοία. (Θ αὐτὴν. 18. 

αἱ. ΙΙ. Μί, Β. αἱ, 4. Εά, (8) Ρα 

114. 124. αἱ. 8. Μί. κ. Αττ, 8ΥΓ.Ρ, 
ΆἉτπι, ΥΕΓΟΠ. τετο. «οἵϐϱ. οἱ ὺ. ϱ6ἵΠι. 
1. {ογ. (ποη Τετ.) (1) ἓν ος καὶ 
μέχρι Ἰωάνου τοῦ βαπτισποῦ, ὃς καὶ προσ- 

παλεσώµενο δύο πῶν µαθητῶν αὐτοῦ, 

λέγει πορευθέντες εἴπατε αὐτῷ. σὺ εκ. 

σ.λ. Ὦ. εαΠί, (1) σῶν ἔργων αὐτοῦ. 

τ. 60. ΕναπρφοΙβίαγῖα ποηπα]α. Μι. Ε, 
| ἑωώννχ] -- περὶ αὐπεῦ. 1. 69. 141, 

(α)Ξ ΕΏ. γυὶς. Τί. εχο. νοτς. Απιῦς. 
(4). λέγει πορευβέντες εἴπατε αὐτῷ. Τ). 

σαηέ. | ἠησοῦν] κύριο. Β1.. 151. τίῖι, 

Άτπις νους. (01, εοτὺ. βόγαα, Ἰ. κύριον 
αὐτοῦ. 69. | 



988 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ́  Ὀλρ. νΗ. 
Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες» εὖπον". Ἰωάννης 90. 

ὃ ) βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς ο πρός σεν / λέγων" σὺ ἐί 

ὁ ἐρχόμενος» } ὤλλον προσδοκώμεν ; Ἐν Ρ αυτή δὲ”. σῇ 91 

αώρῳ" ἐθερώπευσε πολλοὺς ὠπὸ νόσων καὶ µασσίγων | 

Σ καὶ πνευμιώτων πονηρώὼν''' καὶ τυφλοῖς πολλοῖς. "γην. | 
5 

κἳ 

σατο Ἱ---τὸ [Αλέπεν' Καὶ αφόνβιῤηη ετε ὁ ησουρ' 99 
[ωχ ., ’ κ. 

εἶπεν αὐτοῖς' πορευθεντες ἀπαγγείλατε ἰωώννη | αο εἷ- 
ν] ’ . ς ι . 

δετε καὶ ἠκούσατε' Χότι'' τυφλοὶ ἀναθλέπουσι, χωλδὶ 
ἳ ωὰ ΔΝ / ε κἳ . / . 

περιπατουση λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούσυσι, νε- ᾽ 
κ κοέ να πα / ν π--- 

Ἄροί εγείροντα πτὠγχοί ευωγγελίζονται" Καὶ µακᾶριός 258 
1 : ” ᾿ . 8 ο 

Ψέστε, ὃς εὼν μὴ σκονδαλισθη ἐν Ζεμοί Απελθον- 84 
ιδ) ”. α 2 ; κ ο. ψ ./ με. ἓν ην 

σων ὃὲ τῶν ο λώδὼ« ἰωάγνου, περ σώων 

σοὺς ὄχλους, περὶ Ἰωάννου" σί ταο ἐξεληλλόθαφα” εις σὴν 

"ρημον εάσασθαι; χάλαμον ὑπὸ ὠνέμιου σαλευόµενον 

᾽Αλλὼ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν : ὤνύρωπον ε ἐν µαλακοῖς 35 
ς φ. . / ὃ λ εώ δι ”- ο κ κ « 
ἱματίοις ἠμφιεσμένον» ἰδου, οἱ εν ἱματισμιῷ ἐνδόξῳ καὶ 

Ἱσρυφῆ ὑπάρχοντες' ἐν τοῖς [ασιλείοις εἰσω. ᾿ Αλλὰὼ τί 96 
7 .. -” 

ἐξεληλύθωτε ἰδεῖν : προφήτην» νου λέγω ὑμῶν, χαὶ πε- 

Όρο σοῖς ὄχιλοις. του ἰξήλβατε, 

(ο) -- Κ. 98. Μι. τη. νονο. ()) ἐκείνη. (α) μαθητῶν. Κ. 1. 40. 106. 181. Εν. 
ΡΙ.. 1. 69.194. αρ. ΒἰτεΠ. 191. 151. 18.19. 956. αἱ. 14. Μι. α. ς. ΕΤ. 10. 
Ἐν. 81. Οορί. ΟΥΓ. Ρας. εεἶσμο, 35, πίγ. (εἆ 8ΥΓ. Ρ. Παὐείτος, ἵπ 

(α) ἡμέρα. ἴ,. 69. ΟΥ. (8) Ξδ. πι.) Αγ, Ῥεχν. ῥ. Αππιι 8ίαν. |. 
8, ΤΠ]. | -|- καὶ ἀσθενειῶν Ἑν. 36. 145. 151. (0) ΕΕΚ. 56. 40. 91. 
(8) 5 ΑΒΡΗΚΕ. 60. το.θΙ. 106. 149. 151. 918 (ουπι αἱ. 9.) 2350. Ἑν. 

Ἐν. 9. αἱ. 90. Με. Υ. ἆ. α. 10. αἲ. 3. 9. 19. αἱ. 81. Μι. . αἰ. 14. Ἐά. 
[ καὶ συφλοὺ; ἐποίει βλέπευ. Ὦ. επί.  ΤΠΕΟΡΗΥΙ. (6) ἐξήλθατε 5. ἐξήλβεσε. 
εοῖν. (4) -- Β0. 16τ. Οορι. Αππ. ΄ ΑΒΕΚΙΙΜ. 1. 60. Το. 194. 191. 1δ1. 
Ὑι]σ. οπΠ{. ΥεΓοΟΠ. Υετς. «ογΏ. εν. 932933 900. Ἐν. 2. ὅθ. αἲ. 16. Μι.ς. 
1. ππατί. ρογΗ5. ἔον, ΟΥΓ. Τπεορβγ]. 10. δίς είῖαπα ν». 25 ει26. (4) ἱμά- 

(α) ἃ εἶδον ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἃ ἤκου- πια μαλικὰ ἠωφιεσμένοι. ντ. ϱ. τη πη. 
σαν ὑμῶν σὰ ὧτα. Ὦ. Ο8Πί. ἅ ὠκούετε Ἀγγ. Ἠίεγος. «οἱϱ. δοτπι. 1. | πρυφῇ] 

καὶ βλέσπιτε. 09. {(κ)ΞΡΙ,. 1.609. ΄σροφῃ. Ωοίμ. Ί αμ διάγονσε». 
191. 151. Ἐν. 18. 19. 81. αἱ. 9. Μι. ὉὮ(5ἱ.β.) Κ. 2Ἱ. 685. Το. 114. 116. 
6 νονοπ. νετο. οὐ]θ. σοἵϱ. ΟΕ. 198. 145. η απ, αἲ. 4. Με, 10. Εἶεπι. 
(σ) Ξ 40. ὅ2. 64. εοἱῦ. εί, οαµί. ᾿αδεηί, εαΠ8. δπί, Ὑμυ]ς. ντο. αλΙῖ. δµ- 

(2) αὐτῷ. Ματεῖοι αρ. Ερὶρη. Γφοναδιπάω, νεο, ζοἳ0. α[[ιωνέν ἰοι. 



Ὃο σεν σου. 

99 μείζων αὐτοῦ ἐστι. 

ζςΑΡ. ΥΙΙ. 

| 6 8 ’ 

“3τ ρισζοτερον προφητου Ὁ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΛΝ. 

Ονυτός 

Φ99 
{ 3 αι 
εστι, περί οὗ γεγρα- 

, 2 λ ο. 3 λΑι-3 / ἵ--Χ 3/-.. / : .ν 

στὰι ἰδοῦ, 5έγω αποῦτελλω τον αγγελον µου προ 
΄ «] ᾿ / λ εν / 

προσώπου σου) ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου 
τα / κ ο 6 6 

Λεγω γαρ υμυ' 
νὰ 
“,«ωογνου 

] ” α ”/” 

ρακων '--προφητής 

Ἡ έἔμπρο- 
]ς / 9 ο” » 

μείζων ἐν γεννητοῖς γυ- 

π. σοῦ [απτιστοῦ. οὐ- 

δείς ἐστω' ὁ δὲ μικρότερος ἐν σῇ (ωσιλείῳ τοῦ «)εοῦν 
ῇ λ -” ε Ν 9, ΄ , Ν. 16 

Και πας ὁ λαος ἀακούσας χαὶ οἱ 

φελώνδιι ἐδιχαίωσαν σὸν 9) εθνν βωπτισθενέες σο ὁ βάπτισμός 

90 ωέωνου.] Οἱ δὲ Φαρισωαῖοι κο οἱ νομιικοὶ τὴν (βουλὴν 

ποὺ Φεου ἠθέτησαν 
Ὦ 9 ε Ν /”” λ . / 5 3 

εἰς ἑωυτους μη (θαπτισύεντες ὑπ 

8] αὐτου. |. ὼ Τ Τάι οὖν  όμιάν τοὺς ήραμ σῆς γε- | 

[92 νεᾶς σαύτης: Ἱ καὶ τίνι εἰσὶν μια! ἳ Ὅμοιόά εἰσι παι-- 

δίοις τοῖς ἐν ἀγορᾶ καθημένοις, λα) προσφωνουσιν ἀλλή-- 
/ 

Ὅλοις, Ρ καὶ λέγουσιω 

λυθε γαρ Ἰωάννης ὁ (βαπτιστῆς μήτε Σώρτον 

4 / ς ” Ν νι .] Ἱό 

Ἰυλησαμεν ὐ) καὶ ουκ ωρχη- 
| ϱ ” // ΔΝ 3 ν] Ἰά . 

.9οσασθε" τα αμ, χαὶ οὐκ ο ώλῤώ. Ἐλή- 
{2 4 “/ 

τεσθιων, 

ο Ἔεη είπε δὲ ὁ 0 κύριος. 

(ε) -- ὅτι οὔδεὶς μείζων ἓν γεν»ητοῖς γυ- 

γαικῶν Ἀροφήσης ἰωάνου ποῦ βαπτιστοῦ. 

Ὦ. οαπί. οπιςοῖς Ροδίθα Πὶς νογΏ]ς να, 
98. Ὀίτοαιε]οςο παλμοί νετο. (8) -- 
γὰο. 1. αἲ. 20. Μί. ᾳ. αἱ]. Ἰ. Οορέ.νε- 
τοη. (6) ΞΤΈΡΡΙ, 1. 191. Μι. πι, 
Ατπι, γυ]ρ. οαηί. νετο. ΡΓΙχ. ου, 
Ματεῖοι αρ. Εριρης (19) ΞΤ. οπηί. 

ψετς, Τετ. (1) λέφω. Β. 60. Ἐν. 18. 
19, Μι. ἑ 8Υγ. ΑΑγ, Ρεῦς. ν/. λέγω δὲ, 
Ὀ. 69. 194. Οορέ. εἁπί, νοΓοΏ. νους. 
«ορ. σοτια. Ἰ. οο)ῦ. ἁμὴν λέγω. Τ.. 
101. Αιπι Ἀγγ. ΠἱεΓΟΒ. 
() Υἱάε ποέ,ς. (1-81. 1. 89.19. 
114. 191. 15τ. αἱ. 10. Μι. 1. η. ο. 1Ό. 

ΑΣ. Ρ. Ἐερ. Οορί. ΑΗ. Ἀντ. ϱἩ Ἀντ. 
Ηϊογος, ν6γοη. γετςο. «ο]ῦ. «ογΏ. Οτὶρ. 

(αι) --. (ον, Ευίλγπι, ΤΠεορΗΥ]. εὰ. 
Ρ!,. 1. 12. 191. 151. Ἐν. 18. ΑΙμς, 

Οορίέ, Ατπιι ΒΥΓ, Π{σεγοςδ. ΟΣἷ5, 6οπιε]. 
(α) 5 Ὁ. οὐ. Μί. πι. 3δίΠ, εδηί, 

(ο) - ΑΡΕΡ (Ρί.σ.) ΠΕαΗΠΚΙΙΜΒ. 

1. 10. «α΄ 2. 40. 00. Τ2. .. 106, 108, 
γοι, 

Ῥετε. Ρ. 

194. 191. 191. 142. 151. 218. 299. 
290. α]. 64. εἰ ΒατΡρεΓ. 6. Μι. Υ. 3]. 

11. Ἐά. 9υΤ. αίτ. ΑΤΓ. Ῥοτς. Ρ. Οορί. 
Απ. Ατα. (οἱΠ. Β]αν. 4. Ἰ. 8αχ. 

Τυ]ς. της. Πέ. (εχο. Ὀμίχ. σετ. 1). 
Βυίμγπα. ΤπεορμσΙ. Βεάα. | Έναη- 

βε]ὶδίαξία (οἰἶίαπι Μέ, ο. Ε.) ἹΙοείῖο- 
ποπ Ἱποβοσπέ: εἶπέν ὁ κύριος. δίς 

Παβοηπί εἰἶῖαπι ἵη πῃ. οοᾶἶσθς (οχ{ιβ 

ρεγρεία], αιὶ Ιασ(ἴουνα Πηέ(ἷα Ἱη ογα. 
ηοίαχα βοἱεηί, { Παβοπι Ῥογε. νν. 

γής. (εχο. ΕΟΓ. Ῥοβ.ς. (ο. ΠΠΠΟΤ. 
Ιαν]. εί α].) (ϱ) λέγοτε Ὦ στ. 
1,. 09. 124. Αγί. νετοη. νοτς. οτὸ. 
λέγοντα. 151. ἃ λέγε. Β. 1. ΑΙιε, 

(4) Ξ ΡΙ.. Όορι. Αππι. γυ]σ. οαηέ. 
οοἵβ. εετίη. πιαγ. Γογ. Ρ6χ 15. ΑΠΠΡΥ, 

Λας. (ϱ)Ξ- 9.60. Ἐν. 16. 19. Μι, 

Γ. Ατπι. νοτς. οοἳδ. (8). 1. 19. 
6. 199. 181. Ἐν. 18. οαΠι. νδΓοη. 
γετςο. ο ῦ. οοτὈ. Οτίρ. Ῥοεί ἐσθ. Ρο- 
πυπέ ΒΙΗ,. 151. Μι. ο. πι. Αγ 
(4) ἔσθων. ΒὮ. εἰῖθια ερω1ῃ, 34. 

ο. ὴ 



290 ΤΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 

μήτε Ἀ οἶνον πίνων καὶ Σλέγετε"' δαιμόνιον ἔχει, ᾿Ελή- 54: 
λυβεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων καὶ Υλέ- 

ΑΡ. ν1Ι« 

ἰδοὺ, ὤνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, 7 φίΧω σιλωνῶν”. 

Καὶ Ἀἐδικαιωθη” ἡ σοφία ἀπὸ τών 96: 

σέλνων αὐτῆς ] ὃ--- πάντων. | τὴ 

-ΓΗρώτα δὲ τις αὐτὸν τῶν (Φα ρισαίώ να. φάγη μετ 26 

σοῦ ῥαρισαίου, . 

/“/ 

φετε᾽ 
ΦΗ 1 

χαι αμιαρτὠλων. 

αὐτοῦ" καὶ εἰσελθὼν εἷς ρα οἰκίαν 

ὁ νελλίθη.' Καὶ ἰδοὺ, υνὴ ε ἐν ση πόλει, ἥτις ἦν 97 
[2 ” 6/ 6 ϱ) κ. Μ νο » Α.Α. 

ἁμαρτωλόρ ἐπιγνουσο» οτι "ἀναπχειτωι εν τῇ οικίῳ 

μομίσασαι όν μν Καὶ 98 

 ἠεξατο 

καὶ ταῖς εξ] 

του Φαρισωίου, 

στᾶσα ϱ; ὀπίσω παρὰ σοὺς πόδας αὐτοῦ,  χλαίουσα,, 

[βρέχευ τοὺς πόδως αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι 

σῆς χεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμωσσε, καὶ κωτεφίλει τοὺς πόδας. 

αὐσοῦ, καὶ ἤλειφε σῷ μύρῳ. Ἴδων δὲ ὁ Φαρισαῖος } 99 
; ών «λα 5’ // Σκι 8 ω//. 7 να 

Ζάλεσας αυτον» ἵ' εἶπεν εν εαυτων λέγων" {οὗτος 
. Ὁ--- 

6 σελωνών Φίλος. 
νο Ν όδ Αι Ἠ ἳ 
παρα τους πὀδας οὗτου ὀπίσω. 

(4) Ξ Ὀ. 1. 19. 69. 191. αἲῑις. Ἐν. 

185, οαπί, νετοΏ. νοτο. εοτΏ, «οἱ. 

Ογῖς, Ῥοί πίν. ροπυπέ ,. 121. Ατιη. 
(9) ἐλέγετε. Ί0. αρ. ΜΙΙ, Μί. ο. λέ- 
Φουσ. 1. αρ. ΜΙΙ. 195. (γ) ἐλέφετε, 
τὈ. αρ. εί. Μί, ο. λέγουσι, ΤΙ. 
(4) ΑΒΡΡΕαΙΙΡ5. 1. 69. 106. 194. 

191. 151. 9ἱ8 (οπι αἱ. 9.) 2596. Ἐν. 

ἴ8. 19. 86. ΛΙ. Μι. Υ. ο]. 18. Ρά. 

ΥΓ. ΑπιΏ, οἱΗ. 8ίαν. γις. εαηέ. 
νετο. ὑγὶχ. «ο]ὺ. σοτβ. σεγπι, 1. 9. 

{οτ. Ῥογις. ΤμεορΗγ]. Λας. (4) ἔτι- 
Μήθη. Βατῦοσγ. Ἱ. ἔδιαιώθη, πουτέστιν 

ἔτιμήθη, ΤΙΕΟΡΙΥΙ. ἵπ οοιπιπεηίας. 
(9)ΞΡΕΙ.. 1. 19. 94. 98.96. 40. 64. 
1. 116. 118. 190. 191. Ἐν. 96. α]. ὄ. 

Μι, α. Εά. Απ. 8]αν, 4. Ἱ. οπηί. 
Ίτεπ. Απιῦι. φογηε]. Απίο σῶν φέκνων 

Ῥοπυηί Ῥ. 60. 194. 151. γι. 11. 
(9) τὸν οἶκον ἘὮ11,. 98. 69. 194. 

19]. Ματεῖοπ εί ΕρὶίρΝ. Απιρηιος, 
(4) κατεκλίόη. ΒΕΙ.. 1. ο Ματεῖοη 

οἱ Ερίρι. (6) ὅτι ἄν ἐν τῷ απόλει 
ὤμαρτωλὸρ. Ὦ. Όατῦεν. Ἱ. Ῥους, νν, 
γυΐς. Ὀτῖχ, «ο1ῦ. {οΥ, Ρετῖδ, ΔΙ05, 

τσις ἦν ἓν τῇ σόλει ἁμαρτωλὸς. Ἱ.. 13. 69. 

Ῥείε. Ρ. ΑΥΓ. ἅσι ἦν ἁμ. ἓν σῇ πύλει. 
1. 118. 191. 1ῑοσι, (οπι]θεο 1τιρ) 5ΥΓ. 
2011, | ἥτις ἄν] -- . επί, ΄ (8 -Ε' 
καὶ ΛΒΜΡΕΒ. 10. 18. 9Ί. 36. 40. 60. 
Τ9. ἸΊ. 106. 108. 114. 116. 194, 190. 
Εν. οί Ιαἱ, αἱ. 19. Μέ. Υ. α, ἆ, Κ. Ρ.. 
Χ. 7. 10. ΤΤ. Απάοει. (β)κα- 
τάκωπα. ΑΒΡΙ. Τί. Απίοςῇ, 
(1) ΒΡΙ,, 1. Ἱ. 118. 181. 151. Εν. 

19. 18. 19. 96. Ῥϊαγοενο, Με, ο, Ε, 

Αγγ. Αγγ, Ῥεσε. Οορέ. 91, Άγ 
γυ]ς. Τέ. Μαγεῖοα, Ἐρ]ίρ!ν. Απίίος]ε, 
ος, |. Ξ- 935. || αὐτοῦ] -- 41. Ἑν. 
ΙΤ. τοῦ Ἰησοῦ. ΑΡ.. αἰ. 15. Μέ. ο. γ. 3 

10, {(ἱ9ΞΕ. γιὶς. νετοῃ, 6οτπι. ]. 
οοῦ. ος, Ῥογι8. ΑπΙΟΓ, (16) σοῖε 
δάκρ. ἤρζασο βύχ.» (ἄθριξε. Γ. ἱπιρ]ο-. 
υἱέ, «αηέ.) σοὺς πόδας αὐτοῦ. ΒΕΠ, 

γη, γης. τε Ματεῖοπ εί Ἐρίρῃ, 
(1) σαρ ᾧ κατέκειτο. Ὦ. «πηέ. |--ντ, 
Πάγο. (πι) ἐταράχό». Τ6. Μι. α.. 
(η) αὐτῷ. . Ἐν. 99, (ο)- 0. 69.. 

1060, αἱ. 5. Άνπι, ἆγτ. Ῥ. (μαδοι ἵπ. 
μὴ.) οαπί, ΑπιρηιιοςΙ, Αας. | 

3 



ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ. ΦΟΙ. 
.. , πμΨ 9Ά Ν μι τον 
τει Ίν προφητης», εγνωσκεν ἂν, τίς λαί ποταπη η ΥύΥ1) 

σΑΡ. ΥΙΙ. 

κα ϱ/ “ ια α.. ς ς / 2 ες 

40ῦητις απτεται αυτου) οτι αμαρτωλος εστι. Καὶ ἀπο- 
σα ΔΝ ον 4 ” α’ Ν Φα / 1/ / μι 

αριθεὶς 0 (ὔσους ειτε Ἔπρος αυτον σίινῶν» εχω σοι τί 

41 εἰπεῖν. ὁ δε Τφησι"'' διδάσκαλε, εἰπέ. 3 Δύο γρεωφει- 

λέται ἤσαν δανειστῃ των ὁ εἰς ὤφειλε βννν πεντα-- 

40 κόσιω, ὁ ὁ δὲ ε έτερος πεντήκοντα. Μη κ ον οὐ- 

σῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐ γαρίσατο. σίς οὖν ἃ αὐτῶν. 
ς λώ.. ν. ” 

49 --.- εἰπεν 
α δε 

44 σί Είσατο. ὁ δὲ είπεν αὐτῷ" δρόορ 

. ο ο Νο μα / 

πλειον ὅ αυτον αγαπΊσει 
« λ 

ο σάρων εἶπεν ὑπολαρξάνω, ὁ ότι 2βε πο 

”’ 
νὰ, ᾿Αποπριθεὶς 

ὦ τὸ πλεῖον ἐχα- 
να ὄκρας Καὶ στρω- 

/ /.-, . 

φεὶᾳ ποὺς σὴν γυνα1κου. τῷ σέρωνι ἔφη' βλεπεις σαυτην 
{ : δι. -- .» ” / 5 λ 9λ 4 εν οδ 4 κ Δ 

Ὅσην γυνοιχας εἰσηλθὀν σου εἰς την οἱπιο)᾽ νῦωρ επι τους 

σύδας μου οὐκ ἔδωκας" αὗτη δὲ σοῖς δάκρυσιν ο 

40 µου σοὺς πόδας, καὶ ταῖς ας 4 Γη, ἐξεμαξε. ᾧ σα 

λημά οί οὐκ. ἔδωμας" αὑτη δὲ, ὁ 
ο / ᾿ [ ” λΝ 

46 οὐ διέλιπε αφλουσα ἐλωμ: πόδας. 

ον! σης κεῴαλής. 

ο ἂφ ἧς εἰσῆλθον»"' 

Ἐλαίῳ τὴν 

Δεφαλήν µου οὐκ ἤλειψας' αύτη δε μύρῳ ἤλειψέ 5 ---μου 

ε ἀ Ο92 ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθεν. 

(ϱ) ὁ ἀσελμένη, Β. στ. Οἷς. (ᾳ) Ξ 
Άγπι. αὐτῷ. 930. ΜΙ. ο. δἰπιοπὲ, ο0ἱΒ. 
Ῥοΐγο, αοίμ. Ὀτίκ {(τ) ἔφμ. ΑΏ. αἱ. 

2. Εὰ. Ῥοψί εἰπὶ ροπαπέ Β,. 1. 141. 
(5) -- ὃ δὲ εἶπεν ϱ. 
π- ε Γι] ” ια) Δ 

οὖν ὁ {ησους 5. ὠποκριθεὶς 

λέφει αὐτῷ 8. εἶπεν 

ὃ ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτῷ. ἢ). (8ἱ. β.) 180. σγ. οί Ιαἱ. 101. 
οτε, Ῥετε. , Αι. ΥΓ. Ρ. 6, αβί, 
Οορί. Αὐπι. ΔΡίµ, οαπέ. νετοτ. Ὀνὶχ. 
εοἵρ. (ἱ)Ξ8ΒΡΙ,Ρ.49. 69.1». 114. 
Μι. 10. Υπ]. οπηίς νογο. σογπι. 9. 
{ωγ. ρετη». Οτῖς. - (Ἡ)Ξ 69. 121, 
ΑΦ. αὐτὸν Ὦ. 64. Μι. 11. Ῥοτε. νν. 
γας. ἵι. (εχο. Ὀνκ. (οἱ) Λι. 
(5)ΞΒΡΙ, 1. 115. 191. Βαΐδετ. 1. 
8ντ, Αὖτ, Ῥοψε, ῴορέ, 51. γης. 
Ἡ. Αιοέ.ς, Χογαι. ΑαΡ. (γὶΞ0. 

ο Μι κ.ψ. 1. 11, γαρ. 1. Ῥοεί 
ὠγαπ. ροπμπί ΒΕΠ, ἳδτ. Βατῦτν, Ἡ, 
Άγια. (5) Ξ 1Ι9Ι, τη, (8) Ξ 

ΒΡΕΟΙ 3 Σ Ἐν. 99.8. Οορί.- Αγιος 

γιΐς. οπη{. νετοῃ. οοἱϱ. σογπι, ἔος, 

ῥους. (0) ἀπεκρίθης, 298. Απαριἶ]ος ἴη. 
()Ξ ΑΒΡΚΙΡ. Ι. 16.49. 63. 68. 
τὸ. 106. 114.115. 118. 191. 151.920. 
Ἐν. 80. Μι. κ. 10. 11. υγ. Ῥετες. 
Οορι. 440, Αγ. ἀοἱμ, γυῖς. Ἡ, 
Απρ, Λας, Λασί, αά Μογαί. ὃς ἰιο]ία 

ἵπ Με. ᾱ. (4) Ξ- 181. Λα. Ὀἷς, 
Απο. αἆ Νον. | εἰσῆλθον] ᾖλθον, 13, 
91. 920. Μι. ϱἨ εσπλθεν. ἵιὰ 19. 05, 

145. 151. 184. 918 (ουσ 8). 3) 8), 4 

Τά, (5υτ. Ατὸ .) 8Γ, Ρ. (2ο τος» 

πι.) Οορί. Υυ1ξ.γετο. σοτΘ. 6επι. {ορ, 
ραί. Μαι, (οἱ. ΓΑπιρμίιοςὴ ϱἆ, Αυβ, 
γἱείογίσα.  (9)Ξ8Ρ. 49. 68. Άγπα, 
ομΠέ. ΥογοΠ. Υοτς, ΟΥΡ, ο] Ὁ. Α1ς.το- 
πιο]. σοὺς πύδας ϱωυ. ΑΒΕΕ Π.Ε, αἱ, 

11, Ρίαζοβνο, Με, Πν.α. Ληίε ἤλεψε 
Ρουίϊ ἅ,. [τς µου, 108. 19538 196, 

ο 



993. 
σοὺς πὐδάς., 

ΒΥΑΤΓΕΛΙΟΝ 

Οὗ χγάρω Ἔ λέγω σοι ἀφέωται Ἱα 

Ο0ΑΡ. ΥΗΠ. ΥΠ. : 

οἱ 47 

ξοτι ἠγάπησε πολύ. ᾧὁ - 
ϱ Ἡ ᾿ // 

αμαρτία αυτης αἱ - πολλαλ, 
Ν / η -// κά κ.  »” 

δὲ ὀλίφον ἀφίεται, ολίγον ἂἀγαπὰ. Ἐέπε δὲ αυτηή΄ 48 

 Ὦ / ἀφέωνταί σου. αἱ ἁμαρτίω. Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανα- 49. 
) / 2 ε μι Αθ) 2 η. Ν 

κεέρενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς' τίς Ἰ οὗτος εστω» ὃς καὶ 
ο / οι ϱ’ Δ Ν Δ » ε Φ 
ἁμαρείας μα, ή δὲ δα ρὸς 9) γυναῖκα᾿ ἤ πίστες 50. 

σου σέσωκέ σε’ πορεύου κ εἰς οἱβόρηνν στ] 
“ Καὶ ἐγάνεσο. ἐν τῷ παθεξης καὶ αὐτὸς [.. λιώδενε”, α΄ 

κατὼ πὀλω καὶ κώρην, κηρύσσων καὶ ὐμιλισώνς. ἡ 
Ν / ον τά λ Φ' ΔΝ 2 ” ἀ 

σῆν βασιλείαν τοῦ «εοῦ' καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῶ, Καὶ 5. 
κ ο Ἡ 

αἱ ἤσαν τεθεραπευµέναι ἄπο 
-” 

γυναικες. τινες» πγευ- 
/ ͵ ω κ μ18 θ ο. / ο Ζ΄. 6 

Φατων πονήρων καὶ ασθενειων) μαρια, Ἰ Χολουμιενη . 
οκ / / ” 

μαγδαληνὴ, ἀφ᾿ ἧς δαιμόνια Ρεπτὰ ἐξεληλύθει, Καὶ 5. 
9 ’ 4 -” ᾳ- ηλ σα ὃ Ν τ , Ι 

ίωάννως, γυνή γουζᾶ ἐπιτρύπου Ίρωδου, καὶ "σουσάννα, 
/ -. 

πολλαὶ, αἵτιωες ἵ δηκόνουν Ἡ οϐ αὐτῷ, 

δὲ οἳ 
Ζ χ/4/ / . 4 

χατα πολι ἐπιπορευοενω» 

κ ς6 / 
οί ἕτεραι 

χ ΄ Σ/ ” « ια « ι. / 

"ΣΩρπο των υπαρχοντων αὐταῖς. ] 4 Συνιόντος 
2’ ” ος ιο 

οχλου πολλου, χάΐ τών 

5 
πα ο αὐτοίς. ο ο ΕΛ 

Ρ. 23 11. Οτὶρ. ΤΠεορ]ιψΙ. ΄ (5) ἑταί- 
Ὅ ρα. Ας (8 --παὶ Ὁ. 10.19.ΠΤΙ. 

ομπέ. γεῖς. οοἵῦ. «οΥΡ. Ματεῖοη οἳ 
Τετ. (αι) ΒΕΕΕΗΚς. 98. 96, 
40, 69. Τ9. ἵππι. 893 οἱ, 108, 104. 
194. αρ. Βϊτομ. 191. 199, 149. 151. 

να α πολλὰ. ὮἙ. οαπί. «οτῦ. 

ο Ρ.| πολὺ] -ἰ- ὅτι ᾧ πολὺ ἀφίε- 
άσε πολὺ ὦγαπᾷ. Αιτπι. ΟΥΡΓ. Απο. 

5, (αἶίας οπιεε1ε.) Βοά]. |. ὀλίγον 
ος ὀλίγον ἄγαπῷ] ὀλίγον, ὀλίγον. 

Άγπι. ὀλέγον ἀγαπᾶ, ὄλίγον ἀφίεται. Ἑ. 

5Η. (11) σοι. 295. απ]. ὃ. Μι. 1]. 
λά. Ὑμ]ς. απ. ΥεΤοή. νεο. «ο. 
εοτΏῦ. 6εγπι, Ἰ, ΓοΓ. Ρετις. (1) ἐστιν 

οὗτος. ὮΡ. 1. 09. 151. | Ξ- ἔστη. 151. 
(1ς) ἐν εἰρήνη. Ώ. (1) ἐπορεύετο. Ἐναιι- 

φοηκοσία. (αι) ξ]. (η) -Ε- νόσων 

καὶ µαστίγων καὶ ἀπὸ. Ἱ. 60. Ἐν. 19. 

Με. ἔ, (ο)Ξ115. 125. 1425 (ϱ)Ξ 
1), σολλὰ, . 61. α]. ὃ. ἀποᾶεσίπι, ςο)Ό. 

(4) κιλιάρχου. ΑΤΗΙ. ({) σωσάννα. 
Μ. 11, 40. 91. 106. 199. Ἐν. 5. αἱ. 

Φὸ. εί ΒαΓΡοΥ’ Ὁ. Μί. ἃ. ᾱ, ια, η. ο, 

229. 3290. Ἑν. 9. αἱ. 9Ί. εἰ Ῥατῤετ. 
5. Μι. Ῥ.αἃ.ς. ἆ.ς, ὃς ἓν πα, η. ο. ᾳ. 
χ. ΙΤ. Ἐὰ. 8υτ. 8ΥΓ, Ρ. ἵη πα, Ῥογς. 
νν. ἀοίἩ. δαΣ. Ὑυ]ς. πι, σαπί, Ὀτὶα. 
οοἵῦ. «οτΏ., σετ. 1. βαἱ{. {0Γ. επηπιογ. 
ἘΠεοΡΗΨΙ. Λας. Βεποῖία αρ. Μι, 
(απ) ΑΒΡΜΚΙ.. 1. 69. 194. αρ. Βίτοϊι, 
191. 151. αἱ. Τ. Μι. 10. Οτἱρ. [-- ἀπὸ, 
τῶν ὑπαρχ. αὐτ. 3 9998 (7) συνόν- 

τος. 61. 151. Μί. τι, Χ. συνελήόνσος. Τ), 
19.69, 124. (0) τὸν. Ὁ τι. 

. 



Φ038 

}ξηλδεν ὁ σπεί- 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 
ζ Ν | ων ᾿ ” 

ὅ πρὸς αὐτὸν, [είπε αδιὼ παραδολΏς" 

Ῥων 
» εΙ Ν ”/ 9 Ν δόν: Ν 70; ᾿ 

6ειν αύτον, ὃ μεν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδὸν' καὶ κατεπατήόθη, 
η] Και 

ς6 4 -- μ. / ν κ.» ’ ὃ ος 
ετερον ἔπεσεν ἐπὶ την πέτρων’ καὶ φυεν ἐξηράνθη, διὼ 

6ΑΡ, ΥΙΤΙ. 

Ρ // » λ αν ἐν ΕΙ Οδ 4 ο ο] ο 
που "σπείθονέ σον σποΡον αυτου χα: εν τω σσει- 

. λ λ λ ο 5 -// / .. 
και το πετεινο “του οὐρωνου Λατεφαγεν αυτο. 

.. λ ο Μι. . ὃ κ 0 1! 3 / .” 
'πτο µη εχει ἐπμάδα. Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἔν µέσῳ τῶν 

ν2 .” ο λ ον. ει 2 / φ 6 

ἀπουθὼν' κοὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτὸ. 
{ | ν 6 / Ν ” λ στ Νο. 

8 Και ἕτερον επεσεν ἡ εἰς τὴν γῆν την ἄγαθην ξ' καὶ φυεν 
' Φ.Α {] Ἁ να / Ἶ ” / 9 ’ 

ἐποίήσε καρπον εκατοταπλασίοα. "ταύτα λέγων, ἐφω- 
. επ α ι] ΄ ] / Μα. / λς 3 Ν 

9γει' ὁ εχων ὦτω ἀπούευ, ἀκουέτω. ᾿Ἑπηρώτων δὲ αὐτὸν 
ε Ν ) οι / (κι ΚΟ ζένιε ία. λ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, |---λέγοντες, τίς εί ἡ παραξολη 
αν Ν .” ε / 5» 9 , ι 

10 αύτη. “Ο δὲ εἶπεν ὑμῖν δεδοτωι γνῶναι τὼ μυστήρια 
” ’ “”/ ο” ” ρ” Ν τν » Ἱ 

Ἱσῆς [βασιλείως' τοῦ «εοῦ" τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραθο- 
ιο [ο / ' λ / “/ Ν / . 

λαῖς Ἡ. ἵνα Άλέποντες μῆ "βλέπωσι, καὶ Ὁ ἀπούοντες 
ην ' “”/ / Ν ο ο ιό ε ’ 9 

11 μη” Ῥσυνιὼσω. ᾿Έστι δὲ αὗτη ἡ παραβολή’ ὁ σπόρος, 
ο ἆ ο ) ” ν ν ν΄ εν ν 

19 εστὶν ὁ λόγος τοῦ «εοὺ. Οἱ δὲ παρὰ τν ὁδὸν, εἰσὶν οἱ 
α 9 / ./ η .’ ”/” 1 « ὃ ως χ ”/ Ἆ 
ἄκουοντες ειτο ερχεται ο ια ολος χαι Φ.ρεἰ Το» 
’ : μα Ἡ ' , αλλ. 6 Ν | ΄ 

λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σω- 
α ε ὃ. 5 ον / ἵ ο αν ΄ λ 

19 βώσω. Οἱ δε ἐπὶ τῆς πετρος» Οἱ) 709 αλουσώσε (νετου 

{ εαἰ. 

{α) παραθολὴν τοιαύτην πρὸς αὐτοὺς. Ὦ., 
39, οαηί. νοΓοῃ. Ιέοπι «ο1Ώ, 5ογπι. Ἱ. 
τὴν 'παραδ. ταύτην. Ἐναηρε]ίσίατία. 

9)ΞΡΚΕ. αἱ. 9. Μί.Χ. (9) ἑαυτοῦ. 
Ά. 81. 19. Μι. Υ. αἱ. 3. Εὰ. (4)-- 
Ῥ. ΒΥΓ. Ῥεις. Ρ. οΏΗΏέ. ΥΟΥΟΠ, Υεσς, 

σοτΏ, (ϱ) ἄλλο. Ὦ. (οίΐαπα ν». Ἰ. εἰ 

8.) (8 ΑΡΕάΑΗΚΙΜΑ, 1. 10, 11. 
99, 33. 69. 89. 108. 191. 190. 191. 
145. 140. 936, Ἐν. 3, ὅ. 19. 94. 99. 

836. π]. 30. Μι. ΒΗΥ,α. ἐς. Κ. αἰ. 

6. Εὰ. Ὑπ]ς, νεγοτ, ΕΓἱχ. {ογ. ρεγιβ, 
ἐρτο, σεγπ. σα, ᾖ{(5) -- καὶ χα- 
λὸν, Ρ. δυγ. Απ, οαμ4. νετο, οο]ῦ. 
{π) Ξ 60.69. Μι. 1. Εναησφε]ἰείαγία 
ὲπ ο δοᾶσμο το]ἱοἴωπί αἆ θηοπα 

Ἰεοίοηῖν», 16. ᾖ(ἱ)ΞΡΒ5 [8ι, ῥ.) 

καλο ος. ΦΥΓ. Ρετες. Οορί. Αππο, 

γυ]α, Εἰεχος κ... {5 ἒ Ῥη, 

44. Μι, 11. Ατ. τοπι. Ἐτρ, Ὀσὶκ. ἦν, 
89, 91, 5. εἰ. Ῥ. Εν 8γτ. Αν. Ρ.2. 

Τν. 3». () Ξ 508 Μι. 11, οοτῦ, 

(αι) --- λαλῶ, 19. ΥΕΓΟΠ, -- λέγε- 
σαι. ΥΓ, Ῥεῖα, Ρ. Ἰίεπι δει. ]. 

(η) ἴδωσι. Ώ[.. 1. 191. (ο) ἀκούοντες 

ὠκούωσι καὶ μὴ. 19. 69. 194, ἀκούοντες 

μὴ ἀκούσωσι μηδὲ. Ἐ., Οορί. 8ΥΤ. ρ. ἵη 
Τη. εαΐ, 0) συνίωσιν. Ε, 96. 19. Μι. 

Ύ. συνῶσυ. 1. 191. 161. Μι. Β. αι- 

ἀἰαπε, «ΠΕ, (ᾳ) ἀκούσανσες. 1.14. 

42. Μι. π. ή -Ι- σὸν λόγον. 124. ΥΓ. 

Άγ, ΡεΓε, Ρ. Οορι. 4Ρίµ. νετοῃ. οο]. 
Ζεπο, Ἅᾖ{(τ) ὧν. Ὀ. οαπί, αιίεπι γθ- 
Τοην γοσς, «018. εοἵ), 
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χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον" καὶ "οὗτοι" ῥίζαν οὐκ ἔχου- 

σῳ, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 

6ΑΡ, ΝΙΠ1, 

ι] / κ Ἆ . Ν . / ΔΝ ο / ) ι 

Οφίστανται. 1ο δὲ εἰς τὰς ολάνθας πεσον, οὗτοί εἰση 14 
οαἵ υ 2 , / λε Ἀ ω κ κ. δα . κ 

αουσαντες, Άαί υπο µερίνων "και πλουτου καί 
” ος / / / ο Ἅ ” Υ ἡδονῶν τοῦ [βίου 3 πορευόµενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ 

” ν ν 3 ” ” ” αν “ 

σελεσφοροῦσι. Το δε 3εν τῇ καλῆ γῆ, Ὁ οὗτοί εἰσω, 15 
4 . δή ο » 11 5 μα Φ. ΣΩ] 

οἵτωες ἐν καρδίᾳ "καλῇ καὶ ἂγαῦθῃ, ἀκούσαντες τὸν 
αν / .α ὠ τι. ᾱ »ϱ 
λόγον, κατέχουσι, καὶ ἆ καρποφοροῦσι΄ ἓν ὑπομονῃ .] 

3 Ν Ν // να 6/ / Ν ᾿ / ”“ 

[Οὐδεὶς ἔδε' λύχνον ἄψας, καλύπτει αὐτον ὃ σκεύει,. 16 
λε / / 6. 
ᾗ ὑποκάτω κλίνης τίθηση, ἀλλ επὶ Ἁ λυχνίας Ἰἐπισί- 

/ ὁὐ / / Ἆ ” ν 3 / 

θησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμεενοι [λέπωσι το φως. Ου γἀθ 17 
5 λΔ εἰ 3. ἒς Ν ; “"/ 38... / 

ἐστι κρυπτον, ὃ οὐ  ῴανερον γενήσεται οὐθε ἀπόκευ- : 
1 / λ λα απῳ 

Φον, | ὃ οὗ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερον ελθη. Έλεπετε 18 
ο η 9 / Ὠ]. ςἱ Ὠ Ν Α // ο // /. 5 

οὖν, πῶς ἀπούετε"'' ος "γὰρ ἂν 5Εχη» δοθήσεται αὖ- 
"Ρ. ν. 6 α ἡ // Ν 

σῷ Ἑ' καὶ ος 1άν µη 
5 , ὴ ο 

σεσται ασ αυτου. 

ο 7 /”/ λ  Π ὸ ”. 2/ ΄ . 

ἐχ καὶ ο δοκεῖ ἔχει ἀρθή- 

69 5 ΕΏ. Ἀφγ, Ῥεΐε. Ρ. ΑΓπι. επηί, 
(8) -Ι- σὸν λόγον. Ἱ. 191. Μί. 11. Πέεπι 

151. Ἁγτ. Ῥετε. Ρ. Αγπι. νους, ΡΕῖχ. 
οδΙσ.5εγπι. Ἱ. (ια) ἀκούοτες. Κ. 38. 

64. το. 116. 195]. αἱ. 9. Μι. 10. 11. 

εα- τσ Ὀ. 64. 69. σασί, Ὀγὶχ. 
εοΙο.  (}) - ὑπὸ Λ. Μι.χκ. (27 
51. 9ΥΓ. Ῥετδ. νυν. Οτἷς. αί νἰάείαγ, 
(8) εἰς σὴν καλὴν γῆν. Ὦ. 151. Υυ]ς. 

τι. Οτῖς. (0) Ξ 9. Ατπι, εἰσω. ὅθ. 

(ο) Ξ Ὀ. «αΠί. νεγοη. νετςο. «οἱ, 
σος. Ἀπιῦγ, (ἆ) σελεσφοροῦσι. Ἱ.. 
(ο) -- πολλή. 13. 98. 69. Ἐν. 19. 18. 

ΦΙ. 0οἆ. αρ. Ἠες]ε]. | -ἱ- ταῦτα λέ- 
γων φώνει ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτωι, 

ΈΗΜ. 1. Ἱπ πι, 10, 11. 19. 96. 40. 
δ0. 64. 69. 119. 115. 118. ἵπ πι. 194. 
199. 918 (ουπα 108. αἱ. 4.) 2263 3 αἱ. 

19. εἰ Ἐναηρε]ϊείατία. (γἱάε 84ρΓα 
ποί. Ἠ.) Μί. α. 6. Κ.]Ι. ο. Ρ.ᾳ.Χ. 7. 
10, 1Τ. Εά. Β]αν. -|- ὁ ἔχὼν ὧτα, ἄκου- 

ἔτωι 61. 86. 20911 αἱ, 4. (0-56, 

40. τῷ». 9. α]. 6, Μι. αι. ᾱ. ο Γι, νυν 

ο. 10. 11. Ἐναηρο]ρίατία. ΥΓ. ΑΕΓ. 

Ῥοις.. Οορί. Τπεοριγι. (ϱ) 
"σκεύε. 8. 9. 195. 190. Ῥγ. ΄Αγπι εἷς 
σκεύος. 19]. (11) σης λυχνίας. 980. 

αἱ. 9. Μί. ο, σὺν λεχνίαν. ὮΚ. 194, 

161. Ἐν. 90. 99. 81. 99. 44. αἱ. 10. 
Μι. ΒΗ. 10. Ἐά. λυχνίαν. Μέ. ο. Χ. 
χ. (4) σίθησ». ΒΕΚΙ,. 1. τ1. 99. 
116. 194. 131. 161. 3990. σίόη, Ὦ. 
(10) φανερὸν ἔσται. (1. φανερωήσεται,. 
1.40. 19. 191. 151. Μί. Β. (1) δ οὐ 
μὴ γνωσίῃ. Β1,, ἀλλὰ ἵνα γνωσίῃ. Ὦ. 
οαηΐ, εἰ μὴ ἵνα ἡγνωσθῃ. 151. νΕεΤΟΠ. 
νοτςο. «οςῦ. (πι) --- καὶ προστεθήσεται 
ὑμῖν σοῖς ἀκούουσι. 18. 69. 194. (πα) ἂν 

γὰρ. Ὀ1,. | ἂν]Ξ- 44. Μι. Β. ἐὰν. Αα. 
8]. 16. Μί. ΗΥ. αἰ. 9. ΓΕ. (ο) έχε, 
Ρἱ5. 44. Ῥιμγεςνο. Μί. Β. κ. 11. 
(ϱ) -Ι καὶ περισσενῥήσιται. 8έ. β. Ἑν. 

Δ4. (ᾳ) τῶν, οὐᾶ. ΑΠ, Μί. ΗΥ.. αἱ. 
19, Ἐά, να 
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19 Παρεγένουτο δὲ πρὸς ἀύτον Τη μήσηρ καὶ οἱ ἆδελ- 

ϱΑΡ. ΥΙΠΙ, 

-ν 5 ”// Ἁά »ν/ ” .» ὃ . « 
φοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐ» ἠδύνωντο συντυχεῦ αυτῷ διὰ τον 
”/ 5 } 5 / “/ ον ϕ τα. μες 2 . 

200χλον Και ἀπηγγελη αυτω, "λεγοντων" η µήτηθ 
Δ ς / « κ 2/ »Ν , / 

σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασω ἔζω, Ἡ (δεῖ) σε 9έλου- 
// εν Ἰν ον ο Ἡ Ν νο τα / 

ΟΙσες ϐΟ) δὲ Χἀποκριθεὶς εἶπε προς αυτούς Σµήτηρ µου 
Ν / παρέα λ / ”- . 

καὶ Ξ ἀδελφοί µου οὗτοί εἶἰσω, οἱ τὸν λόγον τοῦ 9)εοῦ 
3 / λ . 8 

ακουύονγτες αι ποιούντες τά 

ΝΑ / Γ ” ρω ” ο” Ν . ὰ λα. ’ 

20. ὈΚαὶ ἐγένετο ἐν μιῷ τῶν ἥμερῶν, "καὶ ἀύτος Γενεξη”” 
ρω ΔΝ ΔΝ .ά ν ο’ ΧΝ ΄ 

εἰς πλοῖον καὶ οἱ μοιθηταὶ αὐτου. καὶ είπε προς αὐτούς" 
/ . ΔΝ / ”» / Ν Αν ὁ 

:. δµλθωμεν εἰς τὸ πέρα» τῆς λίμνης. καὶ ἀνήχθησαν, 
/ κ ...) ι) / λ / ’ ’ 

25 Πλεόντων δὲ αὐτῶν, ἀὀφύπιωσε. καὶ κωτεθη λαίλαψ ἀνέ- 
ἀ , Ν / Ν ” ”΄ ιο... / ι 

µου εἰς τήν λέμνην, καὶ "συνεπληρουντον, Λαΐ Κιν δύνευονο 
’ 3 - 

94 Προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν, λέγοντες' «ἐπιστάτα» 
3 /“”/ ξ 3 / ϱ δὲ νι) ΔΝ 3 / ή ρω 

ἐπιστάτα,  ἀπολλύμεθαω. ὁ δε ἐγερθεῖς ἐπετίµησε τῷ 
Β ο ν. ” ὃ δρ αφ . ν η} ΄ υ, 

σνεμῳ οι τῷ λλυθδωνι δ του υδατος πω επαυσογτοφ 

ζ Τ αὐτὸν. 

(9 ΞΜατοῖοπ αρ. Βρὶρἁ, Ἅᾖ(86) ἆπσ- ἀνίεῃ. ΕΙ,. 986. 09. 59. 194. 191. 149. 
1 ’γγέλη δὲ. ΡΕΙ,. 989. 69. 151. Οορέ. 

σαηί, Υετοῃ, Υετςο. «οΓΏ. δετη, 1. 
ἘΓέγαπιαπε Παθοί Μί. Χ. καὶ εἶπον. 

ΒυΓ. εἶσέν σι. Ῥετς.ρ. (0801. 

1. 191. 151. ΑΙάς. Τά, 9Υτ. ΒΕ15. Ρ. 
Οορι. ἄοιμ. γπὶα, Τί, | -ἰ- ὅτι, Ρ.. 
1. 191. Ι5Ἱ. Μί, χ. (οίλ. σαΠί. νε- 

τρη. γετς. Ὀτῖχ., «οἱ ῦ, «οτὺ. σεῖπη. 1. 
(α) ζησοῦντες σε. Ἡ). εαπί, φιιαγεπίες 

υἱάετε ἐε, Τεν. (κ)ξ]. 191. Αγαι. 
(7) -Ε ᾖ. . 69. 918 (ουτα αἱ. 6.) αἲ. 
3. (5) -ἰ- ο. Ὁ. 69. αἰ. 4. Μέ. α. 
(4) Ξ ΑΡΡΙ. 1. 90. ᾖ6. Τ9. 114. αἱ. 
18. Μι. Υ κα. 1. πα. η. 10. Εά. δδί1ι. 

Άνπα. 8ὺΓ. Ρ. ἄοίμ. γμς. 1. ΤΊεο- 
ΡΙιν1, ΑΠΙΡΓΤ. (ϱ) ἐγένεσο δΝ.ΑΒΡΚΕ 

1. 1. 95. 69. 12. 106. 151. αἰ. 10. 
Μι, τ. 10. ἀοίἁ. γαἱρ. Τε. 
(ὔναι αὐτὸν. Ὦ. συ. | καὶ] 191. Ατπι. 
εοἱὺ. |. αὐτὸς] Ξ- 0658, α919,  ἐάρη] 

(ο) ἄνα- 

ὂτ. 918 (ουπι α]. 4.) αἱ. 19. Μι, σ. 
1η. ο. 11. Ἐά. ΤΠεορΙιγΙ. ὁ {ησοῦς 
ἄνξξη. Ἐ.. ἔνέσμ ὁ Ἰησοῦς. 6Η. αἱ. θ. Ἀντ. 

(4) συνεπληροῦτο. 4. 294. Μί. τ. ΣΧ. 

ΑΓΙ. συνεπληροῦτο σὸ πλοῖον. 98. νε- 

τοπ. ο0ἳΡ. Ετἱχ, οο1Ώ. Ρογπι. 9. Μπ. 

μαΐ. τὸ απλοῖον ἤμελλε βυθίζεσθαι 

οπιῖθαο καὶ ἐκωδύνευον. ΒΥτ. Ῥοτςς, Ρ. 
(6) κύριε, κύριε. Ὦ. 8ὺτ. ΦαΧ. σαπί. | 

ἐπιστάτα αἰίεταπα 12. 194. 191. 101. 
918 (οσπι αἱ. 2.) 99638 99ΘΝΝ Εν, 9. 

99, αἱ. 6. Με. ἁ. τ. 11. Εά, 6ορι. 

ΔβίΗ. Άγ. Ρ. οί. Ψαἱς. ΤΠ. ΟΥ5. 
(Ε) -ἲ- σῶσον. 118. 1394. α1.2. (8) 

1). οαπἰ. Ματοῖοι αρ. Εμὶρα. 
(11) ἐπαύσατο. Έα. 1. 40. 114. 255. α] 
10. Μι. 10. Ἐά. 812. Ρρ. Υπὶς. {οΓ, 
Ρεὶκ. Ρεσᾶς, 60ἳΏ. οΟΣΏ. ΕΙΠΑ, 1. σΒΐς 
615. 
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κουὶ ἐγένασο ἠαλήνη Ἱ. ὍΕέπε δὲ αὐτοῖς" ποῦ | ὀππέστιῳ” ᾖ 95 

/ 

σΑΣ., νΙΙ1. 

πίστις ὑμῶν : ̓φοξηθέντος δὲ άρον λέγοντας πρὸς 

ἀλλήλους. σίς ὤρου οὐτός έστιν, 
ο 

πρσι 
9 ’ Ν 5. 6 ον | / . Φ  τ 

ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσω αὐτῷ κ] 
Ἶ 6 

1 ὁ 

δν Γ . ι 
ολ κν, “ κ... 

. Ἀαὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν γώραν των 5ο5 γαδαρη- 96 
. / μ - - 

| νῶν» ἥτις ἐστὶν δα» ἀντιπέραν τῆς γαλιλαίας. πω 
/ό δὲ 2 ὠ δι Ν πα, ορ, δ ’ Τ ) -”/ 

ελ ουτε 9ὲ αυτῳ επι 4 γη» υπήηντησεν αὐτῷ 
““ 

σις 

νάνής 

εκ τῆς πόλεως, ὃς είχε δμιμόρμν μέ Χθόνων 

νομών, καὶ ̓ ἡμάτιο οὐκ ἐνεδιδύσκετον καὶ ἐν οἰκίω οὐ 

ν. ἀλλ ἐν τοῖς μνήμασῳ. 

χο ὡς, προσέαεσιν ΑΡΗ χα) θωνῇ μέγαλη 

εἶπε" τί ἐμοὶ καί σοι, } ---ἰησοῦ, υἱε 
« ’ /’ / ό 

ὑΝααβν δέοριωή σου, μή μο βασωνίσης.. 

σοῦ ἀνθρώπου. 

5. φοῦ Οεοῦ φοὺ 

ἀπὸ 

πολλοϊῖς γὰρ γρύνοις συνηρπάκει. αὐτόν" 
ν πμ) ' ο) / Ν / ΄-- « .Ἀ 

γοαὶ ἐδεσμιεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις, φυλασσόμενος" κο 
ὃ δε . ὃ ν 9 ; ε λ ” ὃ ὴ ο 
/αρρΊσσῶων σο έσριο». λαυνετο υπο σου σ/ο0)0ς ες ' 

δο) γερασηνῶν., Ῥ 002 ἀνσίπερα. 

(0) -Γ µεγάλη. Κ. αρ. ΜΗ]. 1. 96. 19. 

119. 114. 116. 118. 124. 191. 29933 

αἱ, 19. Μέ. πα. οιτ,χ. 23 10. Οορέ. 
04. στ. Ρ. ο. αδί. (1 πα. ποίαέυς, 
ΏΟΠ ἵπ ομηϊΐθης εχεπιρ]ατίθιας Ἰηνε- 

ηὶτί.) Αγ. νετοή, Ὀσίιχ Μπι. σεγηι. 9. 
(1 Ξ ΑΡΙ.. 1. 42. 63. Ἴ9. 181. Μι. 
χ. 10:11. (1) οἳ δὲ φοθηθένσες. Ἱ,. 

151. 8ντ. αν. φιὲ ἐἰπιεπίεο, Ν αἱρ. 
φον. 1. εέ ἐἰπιεπί6ς, νΕΤΩΠ. «οἱ 0. «ος. 
(ῶ1) δὲ, Μέ. κ. νετο. . Ὀτὶχ. οο]ϱ. 

(α) Ὑς. 26-- 115. .-. 
(ο) γερασηνῶν. ΒΕ. (5ι. β.) 8γν, 
1η πα. Ῥυἱς. Τί, γεργεσηνών, Ἡ,, Ἱ. Β. 

118. 191.151. Μί. κ. Οορι. 1, 
Άγια. 8Υ5, Ἰήογος. «Α.. ΒΕΡΙΡΗ, «οηΕ, 
νο. οτ. ϱ) ΑΡΟΠΗΗ. 1.69. 12.85. 
118. 194. πρ. Βίος. 199. 190. 181. 

145. 151. 195. 905. 91.18. Μι. Υ.α. 

1. 10. Εά. Ηεςγεμ. ΤΙιοορΗγ]. ες, σέ-- 
αν. ΜΒ. 918 (οπή 194 α]. 4.) αἱ. 3. 
(α) ἐλθόντι σῷ ἰησοῦ εἰς σὴν χώραν τῶν 

γαλαρηνών.' Ἐναπσε]κίατῖα εί -Μ{. Ἱ. 
(9) -- Β. 1. 88: 161: αἱ. 4. Αη. 
(6) ὦνλρ. Ὦ. οππί. νεο. {οἱ σις ἄνὴρ. 
Ῥ. {( Ξ νιυς. νεχςα, ξος. Ῥεγιις. 
«058. Ρ6ΡΠΙ. ναί. 969. (α) καὶ χρόνῳ 
ἱκανῷ. ΒΗ,. 1. 38. 181. 151. Όορι. 
Απ. Απ 8ΥΤ. Ῥ. 1π πι. ΒΥΕ, 16ΓΟ5. 
() -- ι. 88.61. 151. Μι. Β. α. 
(σ) Ξ Ὀ.1. 68. 106. αἱ. 4. Μι. ᾱ. 

ν, 10. 11. Οορί. Ὑμ]ς. τας. σσπί. 
(2) Ξ Ὁ. 1. αἰ. 3. Ὑμἱςδ. πα8, οιηί. 
φογιπ. 1. (8) παρήγγελλεν ΛΑΚΗ. 
1. Το, 191. αἱ. 3. Μι. ΗΥ. 1. Εά. ἕλε- 
αόν, Ὦ. αηέ. -- (0) ἀπ αὐτοῦ, Ε,, 38. 

καὶ τοῖς ὠνέμιοιο - 

Ἴδων δὲ σον. ίήσουν, 28 

8 Ἡών. 29 

Υειλε΄ γὰρ σῷ πνεύμιωτι τῷ κα, ἐξελθεν Ὁ 



6ΑΡ. ΥΙΤΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 90" 
« να τν ην ᾽ ) Ν » ᾿ ” / 
90 τὰς ἐρήμους. ᾿Επηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ἰησοῦς, "λέγων" 

΄ / 2 2/ ο νε ἆ {ο ϱ, {ή / 
σί σοί ἐστι ὄνομα; ὁ δὲ εἰπε' ἀλεγεων'' «ὃτι δαιμόνια 

͵ 3 κ... . 3 Ν. 
9] πολλὼ εἰσηλθεν εἰς αὐτόν. 

ΔΝ / /“/ ᾽ 

Και ἔρωο παρεμάλει αυ- 
ΔΝ 6 η αἩα ν ” - | λ ./ , ο” 

τον 0 ή ἐπιτάζη αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 
. ο σα ο , « ω // Ἡ , 5 ” 

ε ΄ α΄ 99 Ην δὲ εκεῖ ὠγέλη χοίρων 5 Ικωνῶν Ὁ βοσκοµένων ἐν τῷ 
δν Ν / 4 
ορει’ χα παρεχαλουν αυτο», ὧα 

. 3 / ει] ” 9. 

κ ἐπιτρεψη αὐτοῖς εἰς 
. ” ’ ” /4/ / .» 

99 ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖ. Ἐξελθόντα 

δὲ τὰ δαεριόνιο ' 
ει ΔΝ -” η) / /“/ ” /” 

πο του ὠνθρώπου, η 0 εἰσηλθεν εἰς 

φοὺς χοίρους" καὶ ὦθμιησεν ἦ ὠγέλη κατὰ τοῦ πρημνου 
ι χ / Ν ᾿ ’ ” ’ Ν [ὰ / 

94. εἰς τὴν λέμνην, καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ [βόσκοντες 
ἃ « ”/ ΔΝ ι ΄ λ / 

Ὦ σο γεγοὸε' έῷυγον καὶ Ὁ πι απήγγειλαν εἰς΄την πολινν 
κακά, Ν 9 , ᾽ νά κ ων Ν πα ον 

95 καὶ εἰς τους αγβους. ΡΕ ξηλθον δε εδεῖν τὸ γεγονος. Χάέ 
αν λ . ” ν ο / νὰ ή 
ἦλθον προς τον (ήσουν, κοιὶ εὗρον Ἱκαθήμενον τον ἄνθρω- 

Ὁ / / / 
πον, αφ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἔρατισμενον κοοὶ 

σωφρονούντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἰσοῦ' καὶ ἐφοξήθη- 

{ Ο12 παρικάλουν. 
- ο 2. ὅ 

το ὡπελθόντες. 

ποιό εἰσηλθον. 
Ὠ Χ / 

Ώσο γεγενήµειον. 

(ο)Ξ ΑΒ. 1. ὅ6. 6ὤδ. 35, Ῥετε. Ρ. νε- 
ΤΟΠ. νοτο, οο]ῦ. οοιο. (4) λεγιὼν. 
Τ 11... λεγαιὼν. Ὦ ΧΙ. -ἰ- ὄνομά μοι. 

«Ὁ. ΤΑ3Έ 5υγ. Ιήσγον. Αι. οαπι. οοἱΏ, 
(6) πολλὰ γὰρ. ἦσαν δαιμόνια. Ὦ. οπΠί. 

«ο]ῦ,. οογῦ. φιοπίαπι πιμ]ία ἀαηιοπία 

εγαπέ ἶπ εο, Ψεγο. Ώγῖχ. φιῖα Ππιεἶ 5ιε- 
πι, ΝΕΤΟΠ, οωία πι πίγαυεγιτίν 

Μπα,  (ϐ ΟΡΕΙΙ. 1]. 99. 61. ἵπ πι. 
09. 194. 191. 101. Εν. 1.99. 31, 4. οί 
Φατῦεγ, 1, Μι. α. ᾱ. ]. κ. Εὰ, 8ΥΓ. 

Ἔστες. Ατηι, δαν. γυὶς. Ἱ. ()Ξ 

«Ῥ. 49. εοαπί. «οἱΏ. µεγάλη, νετο. 
(9) βοσκομένη. Ὦ. στ. (5:. β!) Κ. 09. 

π9. 1086. 194. αρ. ΒΙτεΠ. Εν, 8, 91. 

αἱ. 10. Μέ.πι. τ. κ. 10. Ἀνγτ, Α11ῃ.Υοτο. 
(1) μὴ, Α. Ἅᾖ{(Ι) εἰς σοὺς χαίρους εἶσ- 

ἄλβωσι. Ὦ. οαπί. «οἱῦ, Πίεπι νοΓΟΠ. 
ψετο, ϱ01Ρ. (ϐ) Ξ 98. 191. 900. 
ωχ) ΑΟΕΟΗΚΗΡ. 35. 893 194, 

121. 191. 145. 15]. 99913 Ἐν. δ. 
4 ος 40. α1. 20. Μι. ΠΥ. 8.9. Ρ. ἆ. 

α]. 6. ἐξηλθεν. 9395. ὥθμησαν. Ὦ. αδίε- 

τωπί, οπηέ, (4) ΑΡΟΡΚΕΙΙΡ. 1. 

19. 99. 50. 69. 09. τὸ. 106: 114. 116. 
191. 151. αἱ, 8. Με, 10. 11. σὸ γενό- 

µενον. Ἐν. 99. Ἐά. τὰ γενόµενα. Ατπ 

Ι 5 Μι. Ῥ. Ῥοδί ἀπήγγειλαν ροπῖί 
γοτο. (ο)- ΑΟΡΒΒΕΚΗΚΙΜΡΒ. 
Ἐν. 9. 5. 94. 40. αἱ. δ9. εἰ Βατβεγ, 

6. Μι. .ΒΗΥ.. αἰ. 19. Εά. δυτ. 
μίρ, Αγγ. Ῥεγβε. ΟοΡρί. Αγπιι οί. 

δ]αν. Ὑμὶς. Τί. Ἐμίπγπι. ΤΠεορΗΣΙ. 

(Ρ) πᾳαραγενοµένων δὲ ἐν σῆς πόλεως, καὶ 
Φεωρησώντων καθήµενον πὸν δαιμονιζόµενον 

σωφρονοῦντα πα) ἱμαπιαμέγον, παέήµενον 

παρὼ τοὺς, πύδας σοῦ Ἰησοῦ, ἐφοθήθησαν. 
ὮῬ. εαΠί. (α) 5 Μίέ, πι, Μπι. Τη 
α]]]5 Ίου μπι πιµίαέ, 



298 "ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

σαν Ἱ᾿Απήγγειλαν δὲ αὐτοῖς ὃ-- καὶ οἱ ἰδότες, πῶς 36 
αμ ' / ὃν ο ”“/ ρα 
ἐσωθη ἵξ-ὸ δαιµονισθείς. Καὶ ρώτησαν ἈΧ αυτον 9τ 
ϱ/ Ἆ ” .” / “ ” υ, αυ 

οπαν το πλῆύος τῆς περιχωώρου τὼν ΥΣ γαδαρηνῶν, απελ- 
ρω 4 3 κο ο, / ’ / , Δ 

θεν ἀπ αὐτῶν) ὅτι φόξῳ μµεγάλῳ συνείχοντο. αὐτος δὲ 
Ν ων ε / . / ” κ δι 

ἐμιδὰς, 3 εἰς τὸ πλοῖον, ὑπέστρεψεν. “Ἐδεετο” δὲ αὐ- 98 
με ον κ 2 ρι / ν / κά ΔΝ -. 

σοῦ ὁ ἂνηρ, ἀφ᾽ οὗ εξεληλόθει τὰ δαιμόνια» είναι συν αὐ- 
ο ι] / ΔΝ ο) κπ εν -”. 4 ’ ε ”. 

τῷ. ὃ ἀπέλυσε. δὲ αὐτον ΞΞξ ὁ ἠσοῦς, λέγων ἃ Ὑπό- 99. 
Ν ο. Γ υπ ι) α . / / 

στρεφε εἰς τὸν οἰκόν σου, καὶ διηγοῦ, ὅσα ἐποίησε σοι 
ϱ / Ν ” ο Ν / / 

ὁ 9εῦς, παὶ ἄπλῆλθε, καθ "ολην τὴν πὀλι πηρυσσῶν, 
6“ 3 ΄ ν] ” 6 Ε . . /“/ 

όσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ! Ωσοὺς. } 

’ ν .” ο / Δ , : ξοο Ἰλγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι τον {ήσουν ἄπε- 40 
“ο Αν Ε΄ µ κ α’ ν / ὸ ον 

ὀέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος' ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκώντες 
ας κ . να ον -” 9/ . Ν 

Φυτον. Κα Β ἶδου, [λεν 009382 ὢ ονομα έαείρος» χα 41 
᾿ ώλ. / ” ιο 

ωὠὐτὸς ὥρχων τῆς συναγωγής κ 
Ν Ν / ” 3 ” / . ΔΝ 3 Γη 

παρὼ τους πόδας του ἰσοῦ παρεχάλει αὐτον εἰσελθεῖν 

5 / . 

υπήβχε» καὶ πεσῶν 

3 λΝ ασ’ ς ” 6 / λ ο.’ ο 

εις σον οίκον αυτου Ότι Φυγάσηρ «ονογενής ήν αυτω 

ο) - 

5 ΟΝ) ἐν δὲ τῷν 
φ--- 

(9) Ὑ9. 26. οἱ 51 Ξ5- Ἐνπηρε][είπρία, σ.ο. 10. 11. (8) ἐδεῖσο. Β1,. ΟΥΤ, 
(8)Ξ:ΡΟΡΙ;Ρ. 98. 69. 194. 1913 199. 

Βυτ. Ῥετς. ρ. Ουρί. Ατπι, Βαν. (εχο. 

γη.) Ἡ. (8) ΞοοΙῦ. ὁ λεγιὼν Ὦ. 
(ὁ λιὼν Ὦ ὁ ληγαιὼν. Ὦ ΝΧ) οὐπί. α 
Ἰεσίοπε, Υ υἱς. Ὀτὶκ. εοΥὈ. βεγιῃ. 1. 9, 

Ἁπι, σαί. Γοτ Ρεγῖς. φωΐ α ἆαπιοπίέδ 

ὑεχαδαίαγ, νοτοηΠ, νετς, (1) ἠρώτη- 

σω. ΑΡΕΚΜΡ. 69. 124. αἱ]. ὃ. Μέ. τ. 
γετο. 
θ4. Ὦ. επί. αὐσὸὲν πᾶσαι αἱ χώραι. 

(οίμ. | πλήθος} -ἰ- τῆς πόλεως καὶ. 14. 

298. Ῥατῦογ. 1. || τῆς περιχώρου Ξ- εοᾶ. 
ἀπας. Με, Τ. 8ντ, Ῥεις. Ρ. (7) φε- 
ῥασηνῶν. ὮΏ., Ξαμίά. γυ]ς. Πέ, Απιρη, 

οἱ νἀσίμγ. γεργεσηνῶν. ΟΡ. 1. 19. 

Ἀο. 69. 118. 191. 151. Μί. κ. Οορί, 
δι, Άτπι, ΑΠΕ, Ῥολμο]ῖα ἵη Μί, α. ᾱ. 
5. εξ, ν».26. (2-80. εαπί. Απιος, 

 «- τὸ, Β0ι.. 1. 995. αἲ. 9. Μι, ἆ. 

(κ) σὸν Ιησοῦν πάντες καὶ ἡ χώ- 

ἐδέμτο. ΑΡ. || ἠρώτα δὲ αὐτὸν. Ὦ. 
(0) ὠπέστειλε, ,, 5ΥΤ. ρ. ἵππῃ. Όγγ. 

(6) Ξ- ΒΡΙ,. 1. 181. 151. Οορι. 8α- 
μὶά, 1. Άτπι, οαπί. νετοη, ο], 
δετιι. 1. ΟΥΓ. 
πορεύου. Ὁ. σπί, ο], (ϱ) Ξ 0Ο. 

εαϱί, ΑΓΙΗ. (ϐ. 9ε0ε. 1. 21. 91. ἵπ 
η. 118. 2990. Ἑν. 9. 95. Μι. Β. πι. 

(4) ὑπόσσρεψον. Ἐά. 

Χ. 11. δειπι. 9. Μπ. ῥοτας. ΟΥ. 
(6) 81.. 1. 118. 191, 89, Αγ, Ῥετε, 

««Ῥ. Οορί. δα]ῖά, ΑΙ. Άτα. Ματεῖοῦ. 
“Ἔριρα, (1) Ξ ΑΒγτ. ἰδοὺ, Τ1. ἰο]εί. 
ἐλέὼν. Ὦ. «απί. ο) ῦ. || ἄνθρωπός σι 
προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ. ᾧ ὄνομα Ἰώειρος. Ώναη- 
βε]ϊδίατία, οπηῖο 5. 40. (1) Ξ 

Όγγ. «οἱῦ. καὶ οὗτος. ΒΘΏ. 1. 69. Ἴ1. 
194. 191. 151. ϱ Ξ5 Ὀ. 5υΥ. δὲ- 
Ρίά. οαηέ. οο1ῦ. ἦν καὶ, 98. ὑπάρχων 
ναὶ, Κ.. Μι. 11. | 

. 



ὁ ι ΔΝ ”. υν)  ψα 

48 παντος του λαουν καί 

ὡς ἐτῶν δώδεκω, 
| ε ψ ; 
40 Ἀνπαγειν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
Ν 6) 9 / ”/ 

καὶ αὐτη. ἀπεθνησκεν. 

999 
ἁ {ο ιο) 

πέν δὲ τῷ 
ο ον με ε 4 Ρ 7 ” Φ . 

αυτον) 0έ οχλοιί Ἰ συνεπνγον αὐτο). Και 
νε” ον, ε 6/ 5 «να πα. δωὸ 4 4 

ου) ουσα εν κο ο απτος οπο ετων οω κ... ο] 

νὰ ποοσέναλώσασα ὅλον τὸν βίον 3, οὐκ ἴσγχυσεν ὑπ᾿ 

“ οὐδ ενὸ ενος Ὀεραπευθηνω, Π]ροσελθουσα ἵ ὀπισθεν ἤψατο 
/ ) ια) λ » 1’ 

σου ῦ πρασπέδου του ἑἐματίου αυτου και ποροἑηϱ εσστη 

46 ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 
Δ ο δν τ9 ” ΄ ϱ 

Και εἰπεν ο {ήσους τίς ο 
ς ) ν ε) / Ν / κ χ ε / 

ἀψάμηιᾶ ϱου” αβνον,ενων δὲ ποτών ειπεν) ο πετρος 

ια υ / ο 2/ / ’ π 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐπιστάτα, οἱ ΧΑ οἱ συνεχουσἰ σε χα 

ἀποθλίξουσι' Χ--- καὶ λέγεις τίς ὁ ἀφάμοωός μαι, 

46 “Ὁ δὲ ΥΞ- Ἰησοῦς εἶπεν" ἡψατό µου τίς" ἐγὼ 86 ἔψναν 

47 δύναμιν ’ ἐξελβοῦσων" ὠπ᾽ ἡμοῦ, Ἴδουσα δὲ ἡ γυνῆ; ότι 

οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα αὖλθε, καὶ  νωώύα ὠύτῷ δε 

ἦν αἰτίαν ἠψατο αὐτοῦ, ὠπήγγειλεν Ὁξ- αὐτῷ ἐνώπιον 

4 

ὡς Ἰάθη παραχρῆμα. ὍὉ δὲ 
ανν ον ο πο ’ /”/ / 6 ’ ΄ ἐ4 

ειπεν αυτη’ --- 9άρσει «ύὐγατερ, ἡ πίστις σου σεσωκε 

τ νι ) λ 

εἰς έατρους. 

(1) ἀποβνήσκουσα. Ὦ. 8γτ. βαλῖά. Ἀντ. 
ΙήετοςῬἈ Ἁ οαηί. (πι) μα) ἐγένετο ἐν. 
ΟΡΡ. Μι.κ. Τις. Τί. εχο. ὈΓὶχ. 
Ματοῖοῃ αρ. Ερὶριῃ. (Π) πορεύεσθαι. 
ΟΡΡ. (ο) Ξ- 151. τὸν ἰησοῦν. 5Υ09. 
ῬετΣ. Ρ. Οορί. τετοῦ, εο1ϱ. ροστη. ]. 
αὐτοὺς. Ὡρὶρ]. (ϱ) συνέθλ,δον. Ο1.. 

11. 18. 40. 59, 69. 142. 151. Μι. Β. 
Β. Επι, Οορί, νοτοη. 6ετα. Ἱ. εογι- 
Ρτπιούαίιη, γιὶς. Ὀσῖχ. εο]ῦ. {ο5. 

φι([/οσαύαπί ειπι, οπΏί, ία εοπεργὶ- 
πιεδαίατ, αἱ κ βνατρη εωπι, οοτΏ, 

Ἰέεπι γοτς, (ᾳ) σι . ΜΕ ΦΗΜΑ- 

ναι. Προσελθοῦσα]] ἣν οὐδὲ εἶς ἴσχυιν 

Βεραπεῦσαι, Εμρλήώσα. Γ. βαμ]ς, 

οπηί, [. εἰς ἰασροὺς προσαναλώσασα ὅλον 
σὸν βίον Ξ- Β, (ϱ) ΑΟΕΕάΗΠΚΙΜ 

Ῥς. (δί. α.) Εν. 9. ὅ. 24. 36. 40. αἱ, 
Στ. Μί, ΒΗΥ. αἱ, 19. Γὰ. 9Υτ. Ρ. 
ὃ]αν, Μπι, . ιο ᾗ αὐτῆς. Ο, 54. 
115, 101. Οορ!. Ατπ γμ]ρ. Τί. εχςο. 

ο, Απιὺς, .(ὐ Ξ- 95, Μι, 1. 

ῃ ΧΝ [ὰ ᾿ ια) . ἡ 

ναι οί ῤετ αυτου. | 

σαη, (4) 5 Β. 42. θ9. τὸ. 930. 
Μι. 10. Βα]ίά, Θστ. ἨΙ6ΓΟΡ. καὶ οἱ σὺν 
αὐτῷ. ΛΟΡΧΙ,Ρ. 1. 98. 61. 69, 106. 

194. 191. 151. Ἐν. 18. 19. 896. Μι.ο. 
Επ. 1. (α)Ξ1.. 19ἱ. 151. αἶῑυς, 
Οορί. Ασπι, εέπί νὶάοίαν βαβίά. | 6 
ἀφ ἀμενός µου] µου Ἰψατο. Ὁ. Μί.τ. 

ΙΤ. ΒεοίοἨ ἵη Μι.ἀ, ΟΥἶσ, (γ)Ξ 
Ρ!.. 1. Ἐν. 20. Ἀγγ. Ῥετε. Ρ. 8αΧ. 

οπη(. νους, (2) ἐξεληλυθυία», ΒΙ,, 
98. Οτἱς. (α)ΞξαοίΠ. Δηίε σρέµουσα 
Ροπυηί ΑΓπ.. νογοη, Υετς. «οἱϱ. ο0ΥΏ. 

Ἀρ. Βἱϊαπεϐ. (9) Ξ5 ΑΒΟΚΡΙ, 1]. 
4». 65. 09. Τ9. 191. 101. Μι. 10. 8. 

Όορε. Ασπι, α5. απίε ρεᾶε» εἶης. Αν. 
Ρ. Ρετε. νι. γνὶε. Ἡ, απίε 8. αἆ ειὔη» 

εαηί, Ὀνίχ. (ο) ὅτι, Ὦ. απ. (4) --- 
ἐησοῦ». ΟΜ. 399 αἱ. 6. ΜΙ, Ἱ. π. κ. 

11. 8ΥΥ, Ῥετε, Ρ. ἀοἰπ. (6)ΞΒΡΙ,, 
1.55. 118. 191.101. 6ορί. Βαμίά, Ἀγτ, 
Πϊετο». γυ]ς. 1:, 



“800: ΤΒΥΑΤΓΕΛΙΟΝ ορ. ΥΙΠΠ. 

σε’ πορέύου εἰς εἰρήνην. "Ετσι αὐτοῦ λαλο 19 

κά: σοῦ μμ λέγων ξ αὐτῷ". ὅτι 

σὸν λλάνκω: 

ων δ0 
λῤὸν δΙ 

δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν ὃ οὐδένα,” εἰ μη. 

σις 

σέθνηκεν ἡ Νυγώτηρ σου" νὰ / σκύλλε |] 

λον., 

ων μῆ φοδοῦ" μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. Ἡ 

“Ὁ δὲ ἰησοῦς ἀκούσαρ, ομως δν. 

’ Ν 3. . / ο» με 4 

πετρον Χἱ Ὁ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωθον, 04 τον πατερα Ἱ τῆς παιδὸς᾽ 
Ν λ :. / ”/ ἵ Ν α ας , , 

καὶ τὴν ῥητέρα. Ἑκλαιον δε πάντες, καὶ ἐκόπτοντο 52 
μες εν ο λ / 37. / . 

αὐτήν. ὁ δὲ εἰπε' μὴ κλαίετε οδοῦκ΄ ἀπέθανεν", ἀλλὰ 
’ πι / , .. / ϱ ο ΜΜ 

χαθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὃτι ἀπέθανεν. 53 
δν Ν . Αα ή / ο ο { 
Αὐτος δὲ ἕ--- ἐκδαλὼν ἔζω πάντας, καὶ χρατήσας τῆς δ4 

λ υ / ο» 

χείρος αυτής, ἐφώνησε; λέγων) Ἄ παίςν ἐγείρου. Καὶ 55 

λ . ' . ο.» 3 

Ὦ ϱ/σελύθων. Ρ (ἄχωθβον καὶ ἰωάννην. τ οιὰ αἱ νὰ, 

(8) ἀπὸ. ΛΏ. 1.51. 118. 191. Μί. χ. 
Ἴλαπιαςο, αἆ ᾖῬτπείρεπι δήπαρορά, 

Ὑπὶφ. Ὀτίκ. «οἱῦ. «ο{Ρ. αρ. Βαῦαί. 
βοίπι. 1, 2. πιατί. (6) Ξ 8Ι..1. 99. 
118. Οορί. Ῥετ.. Ρ. (1) μηκίσι. Ὁ. 
Βυτ. Ρ. ο. Δδί. σαπί. μὴ μηκέτι. Β. 
(1) αὐσὸν, 1. 191. Ατπι. Ὑμ]ς. Τέ.(εχο. 
οαπέ. Μπι.) Απο. (1) εἶπε. 16. 
ν6τΟΗ, ΄νετο. Ργῖϊχκ. οὐΙϱ, 5εσῃ. 1]. 

(9) ραέτῖ ριεῖ]α, Ἀγγ. Ῥεγς. Υμ]ς. Τ{. 
εχο.σθπί. (πι)ΞΞΒ1.. 1. 5ΥΓ. Ῥουες, 
γυὶς. Πέ. εχο, οαπί. (η) ΑΟΕΗΚΓ. 
ΙΤ ΜΡ. 1.10. 11. 19. 268. 98. 96. 69. 
πο. 91. 191. 191. 1432. 145. 151. 2ἱ8 

(ουπ1 1194. αἱ, 6.) 236. Ἐν. 9.ὅ. 18. 
19.94. ο6. αἱ. 41. εἰ ῬΒατβογ. 6. Μι. 

ο. Ε.Κ. πι, Ρ. 10. 11. Ἐά. (8υτ. υἱν. 
Ῥεις. Ἱν. Αγ.) (οίμ. δ]αν. γυ]ς. 

ὰἱ. εχο..σαπί. ΤΠεορ]γ]. (ο) σα. 
ῬὈ. 98. 69. 194. (8υτ. Ῥενςςε. γυ]ς. 
ἀ.) |. -Ι σὺν αὐτῷ. ΒΡΙ,. 958. 69. 
ΈῬατυεν. 1. 8υτ. πίγ, Ῥεψεε, Αγ, Οορί. 
1. υ]ς. Τέ. (ηοἩ Ίτεη.) (ϱ) Β 
ΟΡΕΕΑΚ. 1. 25. 96. 40. 69. 19. τ6. 

πτ. 89. 106: 108. 114. 115. 194. 181. 

149. 140. Ἐν. 2. 8. 18. 19. 94. 99. 

96. 51. 44. Μι, ΗΥ. οἱ. 18, Εά, Λιγ. 

5ΥΓ. Ρ. 8ΥΓ. ΠΊεγος. 8]αν. βαΧ. Τυ]ς. 
1ης. οπΠί. ΥΕΥΟΠ. νοτο. Ὀπῖκ. ἔοτ. 
εοἱϱ. (οἱ. ΟΠ1Υ5. Ώαπιαςδο. ΤπεορΗγΙ. 
Ηϊογ. | ξ- καὶ ἰωάννην. Ίτεπ. ({(ᾳ) τοῦ 
κορασίου. Ὦ. (8ι.β.) (5) οὐ γδρ. Β6 
1... 1. 19. 69. 194.. 121. 191. 151. 
Ἐν. 51. ὃν. 40, αἱ. 6. Μί. Ε.Χ. 1]. 
Ἀντ, Άντε Ῥ. ο, Δδί, Οορί. Ραμίά, 

αοίἩ. ΒΙαν. εαπί, νεες, Ργϊχ. οο1ῦ. 
οοχΏ. 6ΠΠΙΘΥ. Ῥεγις. ναί. 969. 6ογπα, 
1.9.ΟΥτΤ. (98) - στὸ πορώσιον. ΕΕΝΜ. | 

1. 19. 39. 64. 69, Τθ6. 106. 191. 181. 
Ἐά., Οορί. θα μία. ΒΥΓ, Ιἱ6Γ05. 8νν, 
Ῥ.ς. ἃδί, (αἀἁ]ία ποία: ποῦ ἵπ οἱ]- 

πίρις εχεπιρ]ατῖθις γερενίέας͵) νυ]ρ. 

«ο]. οοΓΏ. Ρ6ΗΠ1. 1. “9. (πο {ἐο]θί. 
οπιπιον. ἔογ. ρεγ».) ΟΥ. Ἠῆαγ, 
Απιῦτ, (0 Ξ ΒΡ/(5ὲβ.1.. Ι. 
118. 191. 2909. γυ]ς, Τί. (εκς, Ὀσῖς, 

οπιπεΓ,) ΑΠΟΓ, Ῥεάα, αὐτὸς δὲ ἔκθω- 
λὼν ἔξω πάντας -- Με, Ἱ. η. (Ίος οδί, 

Ῥιιγπαϊ (εχίας) ίπ. Νοῃ αη- 
δυηί 5ε[οΙῖα γείηρία, | ἔω- ο» 
Οορί. Ῥορί πάντας Ῥοπιπέ ΑΒ. Ἰ9. 
106: 114. 115. 194. 151. 990. Ἐν. 59, 
ΡΙυγερνο. Μέ, ϱ. 1η. . Χ, 10. 11. 8γγ 

Άτπι, ΤΠΕορΗΥΙ: καὶ, Μὲ. μα, Άγπες 



6ΑΡ.ΥΙΠ.ΙΧ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 901: 

.. ἑκέφτεκψ» Φὸ πνεῦρο αὐτῆς, καὶ ὠνέστη παρἀγρ]μα. 

δ6 κοιὶ διέταξεν ὰ ος, δοθηναι Φαγεν., σΚαὶ ἐξεστησαν 

οἱ ψρεάς αὐτῆς. ὁ δὲ παρήγγειλεν 3 αὐτοῖς» ́ μηδενὶ εἰ- 

πετ τὸ γεγονός.] 

1: [Συγκαλεσάμενος δὲ Ασοὺς Ὀ δώδεκα «Ἑ, ἔδωκεν αὐ- 

υποῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 

9 γόσους Σεραπεύε. Καὶ ὠπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσει τὴν 

«βασιλείων τοῦ «εοῦ, καὶ ἰᾷσθωι ἆ 95 σους ὠσθενοῦντας., 
Ν ρα’ Ἡ ᾿ / Ν 2/ 5 Ν εν λ ΄ 

Και εἰπε προς αὐτούς" μηδὲ ολλ εἰς σὴν ὁδὸνο Αρλ 

ο ώνὸ μήτε πήραν, μήν ὥρτονν μήτε δρφύρώ μήσο 
Ἡ 0 ΄ δύ “/ Ἀ // 

4 ἔωνὰ δύο χέτῶνας έχει. Καὶ εἰς ην ὢν' οἰκίαν 
/ -” 3 ” 3 

6 εἰσελθησε, ἐπεῖ µένετε, καὶ ἐμεῖθεν 1 ἐξερχεσθε. Καὶ ὅσοι 
κὰ “/ 

λεως ἐκείνης, 

λ ] . δε ορ αέ . ε) / Φι «Ν ” ΑΝ 

ἂν µῆ ο) δεζωνται΄ υμᾶς, ἐξερχόμενοι ὧπο τῆς πὸ- 
Ἱσα Να ο” δο ες 

γα Τον Άονιοβτον απο των ποοών υωων 

5η μαθητὼς αὐτοῦ. ἆ ο) - 

ΟΧ2 τοὺς ἄσθενεῖ». ν ῥάθδους. ώρα, 

(4). εοπυεγίέ δρὶγίηα, νετοη. 9018, 
πουπι, 1. (απ) δοβῆναι αὐτῃ. Ὦ. 1. 69. 
106. 194. 1851. Μι. ο. κ. 11. Ατη, 
σαΠέ. νοτο. ΑΙΠΡΓ. 
δὲ γονεῖς αὐτῆς «εωροῦντες ἐξέστησαν. Ὦ. 
ἕαπί. (2)ΞΜι.ᾳ. Αππι (α) -Ε 
ὁ ἠησοῦρ. Ες. 9. 9993 Μι, 6, Έναῃ- 
ρο]είατία. Εὰ. 5υτ. Υμἱρ. εὰ, οἰκίΐη, 
(0)--995, Μί.ο. (ο)ΞΑΡΚΜΒ.Ι. 
10. 11. 95. 328. 96. 40.19. 99. 91. 106. 

108, 114.116. 1981. 149. 145. 995. αἱ. 

45. Μι. Υ. αἱ. 18. Εά. 8υτ. ΒαΠίά, 
Άγπι, Β]αν. οὃπι. ὨἰαΙ. ο. πιανοἴομ, 
Ειίλγαι, ΤΙόΟΡΙΗΥΙ. ὡποστόλους. Ἱ.. 

969.69. 194. αἱ. 9. Μί. 11. Απτ, Ῥετε, 
νν. Οορί. Αι, 8γν. ρ. οίµ. αχ. 
γπι]ς. ΗΕ, (εκο.νεΓοΠ. οτῦ,) δεγπι. 1. 
(4) ΑΡΙ, 1. 98. 191. σοὺς νοσοῦντας. 
Ἐν. 90. ἐπβγπιέέαίες, Ὀτῖχ. | Ξ Ῥ. 
(ε) 6«ΡΕΣΕΙΙΜ. 1. ΠΠ. 19. 38. 36. 
40. 64. 69. 106. 116. 194, αρ. Βϊτε]ι, 
191. 151. Ἐν. 2. 18. αἱ. 1]. οί Βαϊ- 
ὕοι, 1. Μι. ᾳ. 10. 11. Μά, ὄγι, Δον. 

(ύ)ΞΜΙ. Η. οἱ 

Ῥεγες. Φαλίά. ἀδίµ, Αντι, 8ίαν. Τυ]ς. 
τι. ΤΠεοΡΙΨ]. | 5 µήτε ῥώδδον, Με. 
χ. (ϐ--ΒΕΙ. ΜΙ. ο. 11. Αἴπις 
γι]σ. Τί. απα, οαπί. (6) ἔχετε. 
Ε1.. 99. 101. ΒΥτ, Ῥογες, Οορί. Αγπη.. 
γυ]ς, Τί. εχο. εαΠί. (π) Ξ961« 
9199 αἱ. 4. Μι. α. Ἱς. πι. | -ἵ- πόλο ἤ. 

πθ. 106. Μι. Χ. 7. ἵπ πιατρ. 9ΥΓ. ρ. 
(1) -ἵ- μὰ. 38. Βοά]. ππις αρ. Εε]] οί- 
Μαςίγ, Ῥετε». Υ υἱς. εοἶῦ. σαΐ. Αις, ε 
Βεάα. | καὶ ἐκεῖν. ἐξέρχ.] «ἆοπεο εα-. 
εαέέο, Οορέ. δαχ. Ὀνὶχ. Μπι, εἰ ια 

επεαἰὶν ἐπᾶε, 1δφιε ἆμπι εαπἑυογήα, 

Απ. (19) ἐὰν. 935.31. 8. ρΙατεδνς.. 
Μι. ΒΗΥ. αἱ. 14. () ΑΒΟ"ΚΙΜ. 
1. 98. 69. 11. 86. 116. 151. Μέι ος, 
φοπια]. 10. 11. Ἐά. δέξονται, 106. 29383, 

Ἐν. 18. 19. αἱ. δ. Μι, ο, εοπηε!, ο. 

1Τ. Εὰ. (πι) 5 ΒΕΙ,. 194. Ανυι, 
οσπί. νετ, Ὀτίχ. οἱ. (απ) Ξ 
121. (εί αρ. ΜΙΙ. 98. 49, 59. 61.) 
Ἐν. 50. Μι. Β.α. ε. ΤΙ. δελο]ία Ρε, 
Μι. γωδ. εαη{, εοἱῦ, 



909. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
κ. κώφε, νο αν. Ας Ας ά 
αποτιάξαωτε, εἰς ο οσ᾽ οὐτούρ»' Ἐξωχόμοοι 6 
δὲ διήργοντο Ρ κατὼ τὰς κώρµας, μον καὶ 

οεραπεύοντες πανταχοῦ.] 

[κουσε δὲ ἠρώδης ὁ τετράρχης τὰ Ἱγμωόμενω, 7 
ο δ 4) αι 7 / λΑ .. / ὖ, «κ ιβ» ν 

Γκθυπ αὐτου "πάντα καὶ διηπόρευ διὼ τὸ λέγεσθαι 
α, / », / Αα ό ο  τ) / 
ὑπό τριων, ὃτι Ἰωάννης ἐγήγερται εκ νεκρὠὼ' Ὑπόδ 

προφήτης, | 
5 Ἔ ἠρώδης' 9 

8 2 λος / Ἀ / δέ 2 ' ο π ια. 

έωαννην εγω απεκεφαλισα" τις ὃε εστι οὗτος» "περί ου ) 

πμ. 6“ . 2 ’ ”/ Ν ”/ 

σινων δὲ, οτι Λλίας εῴανη" αλλων δὲ, οτι 

χ ” . ’ 9 Αι ων δὲ 
εἰ «των αρχαίων ἀνεστη. } Να είπεν 

» 

ν λ ὁ ’ ” /“/ Ν 2ο .ἃ ΜΗ 

εγω αΆουω τοίαυταο” καί ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

λ / κ . Αλ. . ο τν : 
Και ὑποστρέψαντες οἱ :οποστολοί διηγήσαντο ούτω, 10 

- ε , - ρ - 

. ὑποχάρησε 

εἰς ---. φύπον ἔρημον μα. πόλεως. παλουμένης :. α 

ε/ 3 / ΔΝ ἀ 3 Ν 

οσα ἐποίησαν' καὶ πα μλοβλον αὐτους, 

ρου ἰδίαν - 

(Φηθσαίδά.᾽ 

αἱ ἃ δεξάµιενος αὐτοὺς, ἐλάλει αὐτοῖς ὁ περὶ σης νο 

.1.ό, 
146. Ἐν. 18. 96. αἱ. 94. ρλαεενε. η]. 

γ.α]. 19. Ἐὰ. ΤηεορΗγ]. (4) οὐκ. 
οἶδαν πολλὰ γὰρ ἀκούω περὶ αὐτοῦ. σ8. 

{ -- ἐγὼ. Β81.. 50. 1495 255. Ἐν. 9. 
Άτπι, Ῥήκ. ο. (8) Ξ 69, 5υγ, 
(Ὁπιίξεο πιοχ δὲ.) .. (0) εἰ σέλα κα- 
λουμένην βᾳήσ. Β81..88. Ο6ορέ, εἰ πώ- 

μην λέγομένην Απόσ. Ὦ. Βαϊιὰ.- τομές) 

Οἱ; ὃὲ ὄχλοι γνόντες, ἠμολθόῥήσαν αὐτῷ. π 

(ο)-- ὦντ, Βἱ6Γ05. Τογέ, ἐπ᾽ αὐτοι,. 96. 
ητ. Ἕροἳ Ὢν, τι οσο  π. ας 

βςποϊία ἵπ Μί. α. 5. αὐτοῖς. 98. 69. 
194. Ἐν. 5. 40. αἱ. 8. (ει 513 αρ. 
Μ1.) νοτο. Εεΐκ. ᾖ(Ρ) κατὰ πόλεις. 
Ὦ. οαπ:. Ὦ έραπιᾳας «οη]πησήπί 8ύΓ. 
Ῥετα, ρ. ἆΠ. Ατπι. ΥοΓοῃ. οοἱΏ. 
8]. ο. πιαΓοῖοη. [{-- σὰς, 40. Μί.α. 
ᾱ. ο. 1]. {(ᾳ) γενόµενα. Α. 1. 690. αἱ. 
6. Μι, α, 1ἱ.4. (9) ΒΟΣΡΙ, 69. 
151. 6ορί. δαλμίά. Άγπι, σιΩ{. νεο. 

(9Ξ 0Ό. 2950. οαπ{. (ο. 

(6) ἐν τῶν. 108. α1. ἳ. Μι. {. ἀπὸ τῶν. 
(α) Ξ Βοᾶ1.) 

νετο. «οτΏ. 

60. 124. α]. 8. Εά. 

μρης αρ. Τοἳἱ οἱ Μαη, 8 ΞΡ 
60. Βγγ. 6ορί, σα, νέτο, σι. ΒΟ1.. 

]. 19. 98. 60. 118-151. 151. Ἐν. 18. 
'() εἶπε δὲ, 90, Μί. Ε. κ. σι 

ἨΡΙ,. 1. 19. 89, 69. 194. 191. 191: 

Οορι: τί, Ο.)ΞξΑΟΡΕΗΚΝΜΣ, 10, 

Φῦ. 6ἱ. Το. 89. 106. 106. 110: 197. 

εἶς τόπον αλα) καλουμένης β/όσ, 1. 

181. εἰς σόπον Ἔρημόν κάλουμένην ρήμα 

τ]. αρ. ΜΙΤ. νεγο, Ὀείκ. εἰς τόπον ἔρη-- 
ον βηζσ. Ἀγν. Ῥδτες. Ἱίοπι γ]ς, Τε. 
(εχο. εαηί. νδτο. Ὀγίκ.) εἰς ἔρημον 
βπόσ. Άγ. Ρ. εὖν σύπον Ἔρημον (αὔεαιο 
βηθσαϊδὰ) 69. 151. | βηθσαϊ δὰ] βηό--- 
σαϊδδν. ΑΕ’ αἱ. 8δ. ΜΗ. Υ. αἰ. 6.1 
ασίμ. Αλί αἰίοτ, (4) ἀποδεζόμενος. 
ΡΡΗ. 1. 11. 98, 6τ. 609, 106. 194. 
αρ. ΒἱεΠ, 191. 151... Μί κ εΙι 
(ε) - τὰ. Μ. 88. 69. 918 (ευ κα. 
αἱ, -Ὁ,) ας 4, Μι. πα, 1]. » 



6ΑΡ. ΙΧ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 906 
ο .” π ν , ./ 9 / α. 

λείας του «εου, χαὶ τοὺς χρείων εχοντας «εραπείας 
νο / : . 

125 ῶτο. | Ἡ δὲ ἡμέρω ἤρξωτο κλίνει. [πβοσελθόντες 
λα / ΦΟΣΑ πο παν Ἅων λ. 4“ Ἡ 

δὲ οί δωώδεχα εεπον αυτῳ' απολυσον τον ΟΧ.Λο»; 0 "πορευ- 

Σροὗ κ ποὃ κκ / ; Ν Δ » Ν .ς 
θένσες τας πυΆλῳ ωμας καί νο ὤ γξους» παταλυ- 

σώσι ! Ἐ ου) εὕρωσι. ἐπισιτισμόν" "ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ' 

19 ἡμάφ Είπε δ αλ ̓αὐτούς" δότε ο ας Φώγ εἴνε 

οἱ δὲ .εἰπον" οὐκ εἶσὶν ἡμῶν πλεῖον ᾗ πέντε μλλ πα 

15 
16 

κ δη εί μήτι πορευθωτερ ἡ Ἰμεῖς 

14 φάντω τὸν λαῦν τοῦτον ο 

. ο”  εἰδ 

ὤνδρες σοντακισχίλιο. εἶπε δὲ πρὸς σοὺς μαθητᾶς αὐ- 

σου᾽ ροτοκλίνατε αὐτοὺς κλισίως Ἱ 
κ. Β νι / 

και ανέκλυωαν οπορσας. Κο) ἕ ἐποίησαν ούτω. 

ἄνὼ πεντήκοντα, 
Ν 

Λαξων 

δὲ τοὺς πέντε ἄρτους πωὶ τοὺς δύο Ἰκδόας Σ ἀναξλέ ψας 

΄ 

΄"Ἠσαν γὰρ σεν. 

εἰς τὸν ὄνρανὸν Ρ εὐλόγησεν 3 αὐτοὺς, Τ καὶ κὠτέκλωασεν͵ 

17 καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναν τῷ ὀγχλῳ. Καὶ 
/ νν / / . ν) 
ἐφαγον, καὶ ἐχορτᾶσθησων πάντες" καὶ Ίρθη το περισ-. 

ο /4/ 

σεῦσαν αὐτοῖς ἐχλωσμάτων, κόφμοι Ἡ δώδεκα. 

οτι -] 9 ” ΧΙ ν ον ων, 
Και [ἐένετον εν τω ειναι "αυσο) πας σα-- 

αμνας, Υσυνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ,] κοὶ Γέσηεώ-, 

Ὦ 0 ἀπελβόνσες, 

(9 Ἕ αὐτοῦ, πάντα. Ὦ. εαΠί. 
(ϱ) (όσανο. Τ,. 18. 38. 38. 69. 194, αἱ. 
δ. Μι. Ε ρ. 11... () ΑΟΡΕ. 98. 
69. 194. 101. Εν. 18. 19. ουπίε», Υ01ς, 
1. (1ἱ)Ξ1.σαπῖ. εί επιαπί οἱψὲεδοα», 
Ρεϊκ. 
Ρ]υγοθνο. Μι. Υ. αἱ. 11. Εὰ. σοιῃ. 
Β]ην. νετο. (1) ἀγιράσεμε». Ἱ. Τ9.ἴη 
η. 100. 107. Ἐν. 18. αἰ. 18. Μί. !. ᾱ, 
εκε ε. κ.ρ. αἱ. 6. Εά. (πι) --- σε. 
ΒΡΙ.. 33: 161. εαπί. Ο5ἵς. (α) - 
Μι, 1.Ώ. [ἱ - οὕτω. Μι. ν. (9Ρ. 

εαηέ. | ἀνίκλιναν] πασέχλυαν. Ε.. ἓν 
93. 69. 191. Εά. ἴκλινα», 69. | ἅταν-' 

τα] ἅπαντες. Μι. κ Οοἁ. δρ. Ὑγε- 

4 ΑΒΟΕΕΩΒΣ. εἰ. 84. 

Κ δύο 'ἀχθύες, 

οἶιεί. αὐσοὺς. ας αν 141. 

ΠΊΠΕΣ, Τετοῃ. γετς. «οἱ ῦ. «οτ). 5οΓ11, 

1. εἳ ἕέα δἱςοιδειστοιπέ εξ Γεοεγωπέ οΏιηΟΣ 
(ωυίαίο οχά(πε) 6ετπ. 2. {(ϱ)-- 
προσηύξασο καὶ. Ἰ). (85έ. β.) οαιι{, 
(4) -ἵ- ἐπ’. Ὦ. οππί. γοτοπ. τους. οὐ). 

Μαγεῖοι αρ. Ερὶρη. 
(ϐ) Ξ Ρ. 218 (ευ. 

ρετπ. 1. 39. 

(0)Ξ ΓΕ. εαηἱ. 
8. 905.) υγ, Ῥετε. Ρ. Ατπι, σαηέ, 
(ὁ. Βεασεπίέέρας Ἱαμρυπί Ἴθ. 1158, 
(α) δεπαδύο. Ὦ. Ληία αέθιοι Ρροπυπς 

5ο. 157. Μι.σ. 5) αὐσοὺ;. Ὦ. ε8η{, 
αὐτοὺς «προσευχομίνους. Βα]ίά. αὐσὺν. 
εοίβ. παλ συνήχόησα», Ἐν, τα σιν: π, 

σησαν, ΜΕ, ο, Επ. | η 

Ἡ ἀΐδοιιδηις τε 



204: ΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ ΑΡ. ΤΧς' 

Κὰ Αν / ιν / ε 3-8 πω. 
σήσεν ανὐτους» λέγων" τίνα µε λεγουσω οἱ οχλοι ενας 

Α ο’ λ . Μα Ἡ 

Οι: δὲ ἄποκριθεντες εἰπον' Ἰωώννην τον [ναπτιστήν' ὤλλοι 19: 

δε, ἠλίων'2 8 ὤλλοι δὲ, οτι προφήσης σιἑ τῶν ὠρχδίων 
3 ““ 

ονεσση. Εΐπε δὲ αὐτοῖς' ὑμεῖς δὲ τα µε λέγετε εἷ- 90 

πας ἀποκριθεὶς ο δι δ” πἜτρος εἰσε" σὸν χριστὸν οσου. 
ο. // 

εου. 

ἀ / 4 - «λέγε Ττουτο» 

πολλὰ 

ὍὉ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς, παρήγγειλε μηδενὶ 51. 

Τπων" ὅτι δεῖ τὸν υἱον τοῦ ἀνθρώπου 23 
ι . 3 ” ΔΝ ” 

παθεῖν, καὶ ἀποδοκίμασθῆναι ἆπο τῶν πρεσθυν- 

τέρων καὶ ἀργιερέων κουὶ γῥαμµατέων, καὶ ἀποκτανύη- 
λ 

δε Λαίέ δση τρίτη ἡμέρω” ἔρο ἐγερθήνωι. ] Ἔλεγε 99 
ΔΝ / / 2 / 

δὲ πρὸς πάντας [εί τις 3έλει ὀπίσω µου ὃ ἴρχισθαι”. 
Μ ε λ 1 αν  ψ Ἆ Ἆ ε ο / 

η ὤρνμσάσθω” εαυσοῦν π' τα αθοτῶ σον στώυρον αυτου 

ΚΞ-καθ) ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω µιοὲ. ος άλλες 
ῥ. ἡ τ .ά ας 4 1] 

3έλη τὴν Ψυχῆν αὑτου σώσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃς δ᾽ 

ἆ εἰπεῖν. Ο2 ὦνασστναι. Ε ἐλθεῖν.  Άοο ὠπαρνησάσθω. 

(2) -ἵ- ἄλλοι 8. ἕτεροι δὲ Ἱερμίαν. Ἱ. 

19. 69. 118. 194. 191. Ας, Με. 
κ. Ἀπτ. ρ. 5, αεί, (α) ἃ 
αροφητῶν. Ὦ. οπΠί. || σις τῶν ἄρχαίων] 

/πασπις, οοἱῦ. | ἀνέσση.] Ξ- 56. ὅ8. 
ἐστὶν, Μι. 11. (ϱ) Ξ ΑΗ». 10. 
11, 09.19. ἵαπ πι. 106. 101. αἴ. 14. 
Ρίυγορνε, Μί, Υ. αἱ. 9, Εὰ. 
σρο δὲ ἄποκριβεὶε. ΒΟΙ.. Ἱ. 

5“ ο 

ε',α τω» 

Οορί. 
(6) Ξ-νεγο. υἱὸν σοῦ φεοῦ. Ὦ. Αν, Τοπ. 

Ἐχτρ. (οἱι. βαχ. εαηί. Ὀς. Οτὶς, 

τῇ. { ἑω ε6 Ον Ὥεις, ΟοΡΙ. 
Ῥοτε.ρ. (ά) ΑΒΟΡΙΙΜ. 1. 98.38. 
69.19. 116.181. 151. Ἐν. 19. 96. αἱ, 
πες ο, ὧν ἴ, 

(5) μεθ’ ἡμέρας σρεῖς. Ὦ. ΟπΠί. νεΓοη. 
νετς. 60ἱ0, «ΟΥΡ, Μητείοη αρ. Τετί. 
εἴ Ερίρῃ. οἱ [λίαΙ, (8 ΑΡΕΣΕ.Ι. 

οἱ. 81. 45, 61. 63. 693 Τ9, 116. 118. 
191, 151, αἱ, 

(6) ΑΡΒΟΣΡΙΚΙ,. 1. 19. 15. 21. 28,. 

4. 09.69, Το, Ι14. 116. 191. Ιστ. 

οὺ. Ἐν. 18, 19. 36, Μί, ς, οσο]. 

10. Ουἵρ, ἀκάλουθεη, οσά, πα 

| σέ 

10. 8ίαν. Οτἶψ.. 

τ, Μι, ε, 10, Οµς. 

2, α]. 6. Μι, 

(1) ΑΒΡΚΙ,. 59. 49. Το. 114. 116... 

Μι. 10. Οἱ. (ἱ)-- ΒΏ. ελπέ, νετο. 
Ογῖς. αρ. ΜΙ]. οί Ἰγείςί. (5εἆ Οτῖς. 
5τ. παρει.) «(Κ)ΞΟΡΕΕάἄΗΣ.Ι0, 
95. 96. 40. 61. 64. Τ9. ἵπ τη. 89.91. 
106. 108, 116. 1971. 190. 5ν: 149. 
146. 985. Ἐν. 18. 98. αἰ. 46. οί Βαγ- 

α-σν, 

Ὅοεγ. 6. Μι. , αἰ. 11. Ἐὰ. δίαν. βγτ. 
Ρ. παθεί ο. ας. δί ποίαέ ἵη Τη.: ηθΠ 
ἵπ οπιπ]Ώας οχοπιρ]ατ!θι τορεητήτ, .ά | 
γυῖς, πω. Βαχ. οἈπΠί. ΝΕΤΟΠ. "νδγο, 
εοἶῦ. οοτὺ. Ο5ἱΡ. Οέγε. Το λγπη,) 
ΤΠεορΏγ]. Απιος, Ηίου. Βε]οὶ. υγεῖ, 
αρ. Μί. [ Ῥοεί καὶ ὦκολδυβ. µεοι Ρο-΄ 

πίέ (οἱοί, Ι Ἠαδεπί ΑΡΒΚΙ.. 1. 19. 
58, 69. 194. 181. ΑΠΙ. Μι. ο. κ. 10: 
σεις», Βίοΐεπιωας. Ογ;. βἱοχ., Τῃοο-΄ 

ΡΗγΙ, οὔ, Οοξἆ. νεί. αρ. Ηήοι. (αἰεῖ 
Ηίοτ. «ρεείαί΄ βά "ας. 14 ΣΤ. τα 
Ίοουπι αἰίαι) (1) 5θΙΒζομπι αἲς 
6.) ἐὰν. σοαΗ. 1. 80. Ἰθ4νκ ος, Γν. 

γ. αἰ. 1. Εᾷ. Του) 
Ργ]. " να ών. ο 

ων θνοιφς ὢ ᾱ 



2δ αὐτήν. 

σΑΡ.ΙΧ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 906 
ων / λ κα ε ” 9 . α. ν. , 
ἂν ὠπολέση τὴν ψυχῆν αυτοῦ ἔνεκεν έμιου» οὗτος σώσεί 

Τύ γὰρ πι ωφελεῖτωι ὤνθρωπος Ἀερδήσαις᾽ σὸν 
9 / )] 1] 

96 κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ Ἡ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς ὋὉς 
Δ ο 3 ο ΔΝ Ν [] . ο δα [οι αλα 

7.9 ον ἐπαισχυύῃ 5 χοαί τους ἔους λογους, σουτον 

« οὶ η / 3 Ἅ ας 2/ ͵  ομδα 

ὁ υἱὸς ποὺ ὠνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται» οταν Ελύῃ ἐν τῇ 

{ χι ς 3 λ 

Ἀσσώτων Οἱ οὐ 

βασιλείαν τοῦ εου. ] 

/ « ” Ν ” Ν ιο, ”» « / 2 / 

:δόζη Ῥ αὐτοῦ, καὶ τοῦ πατρὸς, Ἱκαὶ τῶν ἁγίων ἀγγέ- 
͵ απ. 6 ὕεω ο. 4 αν ϕ ως αν. / 

97 λων. Λέγω δὲ ὑμῶν : Ἔ ἀληθως,. εἰσί τινες τῶν δοοώδε.. 
, ο) 4 . λ 

Ἡ. εύσωνσαι" 9 ανᾶτου, έως ον ίδωσι ἅ τὴν 

Π ; λ δω... κ η. δή, εδνκάν. έω 
| Ἐ.γενετο δὲ αετα σους λογους σουστοῦς» }ωσει {με- 

3 λ Χ/ λ / .λ 3 . 

ραι ὀκτὼ, "καὶ [σαραλαδὼν 3 Τ πέτρον κἀὶ Ὁ ἰωάννην 
/ 3 νι. 3 

90 καὶ ἰώκωβον, ἀνέθη εἰς τὸ ὀρος "προσεύξασθαι., 
. ο» / λα, 

ἐγένετο, ἓν τῷ προσεύχεσθαι αὐτοῦ, 

Καὶ 

ἆ σὺ εἶδος' φοῦ προ-. 
- ᾱ, ο Χο Εφε Χρ 2 -... ' Ας’. 

σωπου αυτου ΄ ΕΤΕΡΟ» πω ο (ωτισ(ος αυτου λευπος 

90 ἐξωστράπτων. Καὶ ἰδοῦ, ὤνδρες δύο συνελάλουν κά 

ΒΚ αὐτοῦ, 

. 5 
(2) ὤφελεί ἄνθοωπον κερδῆσαι. Ώὰ οπηί. 

εοΙῦ. Ον)τ. ὠφελεῖ ἄνθρωπος, ἐὰν κερδή- 

«35 Ατπι Υμ]ςρ. νετοη. ὈΓῖχ. 
«οοτο. Ἐκ]σουί, [ ὠφελεται] ὠφελεῖ. 

Ο. ὠφελήσει. ΜΙ, ο. ὠβεληθήσισαι. 101. 

(η) ἀπολάσαι { ζηµιωθήναι. 
Ὀ σατί. 

εο]ῦ. Όγρτ. ἀπολέσηῃ ἢ ζημιωίῃ. 3 3. 

υτίχ. εοοτῦ, 
(ο) Ξ5 Ὀ. εαηί. γετο.. Οσίς. δεππο]. 
Απ. Ὑμάς. νετοῃ. 

(ϱ) Ξε ΡεΓβ. Ρ. τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 9ΥΓ. 

αὐτοῦ καὶ ποῦ πασρὰ αὑτοῦ. Ὦ. 5. 

1908 οπηΐ, αὐτοῦ καὶ μετὼ τοῦ πασρὺρ. 

64, 191. ἐπ ρἰογέα μα εί αἰογίά ρα- 
{ὶς, Ατγ. (4) μετὰ. ΒΥΓ. Λεγ. εις». 

(ϐ). δεαεπ ὃς Ἰσβρμηή ΡΙ9. ΔΙ. 
εαηί. Ο5ίς. |. -- ὅτι απίιε ἀλπόως, Τ). 

ΑΠ. Ῥοει ἀληέῶς, ΚΜ, ΑΠ. αοςο 
ἀληθῶς, Μη, (9) 81.1. | 5- ἴου. 

(ὁ ΑΡΕΡάΗΚΜΕ. 1. 11. 96. 40. 
61. 64. 69. το. 89.91. 106. 194. 191. 

149. 145. 151. 909. 918 (επι αἱ. 8.) 
259. Ὦν. 9. 18. 19. 398. 36. αἱ. 38. 
Με. Υ. αἲ. 14. Βά. ΟΠρ.᾽ (ἱ) Δ86 
γοι Γ. 

ἕ ἑστηκότων. α΄ σόν. 

ΡΕΚΙΡΕ. 9ἱ8. αρ. ΒΙτοἳ. Ἐν. 9. 398. 
8]. 31. ρΙαγεδνο. Μέ, Υ. αἱ. 18. Εὰ. 

(κ) σὸν οἷὸν σοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 

σῃ δόξη αὐτοῦ. Ὦ. οππὲ. ΟτὶΡ. ἀῑς. 

(1) ὧ,. ἨΙ,. 69. αἱ. ἃ. Μι. ο. Ἱ. 2. 
ἕω.. Μι. 11. (2) ΞΡΗ. Αγπι, {ογ. 

βεγπ.1. (α)ΞΛΡΟΡΟΗΙΡ. ΛΙ, 
Μίνα. αν Κκ.Ἱωρ. α-. αἳ, 8: Εά. | 
ὁ ἐμσοῦς. 13. 80. ΜΗ. 11. π]πίο. Ώναιι- 
ρε] ἰείατία. 9ΥΓ. Βοτε. ν. (0) όκω- 

60ν καὶ Ἰωάννην. Ὁ 1. 64. ΤΙ. 190. 101, 
8|.5. Μι. Κε. 1. τ. ντ. Ῥετες. Ἀτ. ῃ. 
Οορι. Αμ. Ατπι, οί. γι. εά. 
ερηί. «ογῦ. βοτιη. .. ον Ροςίτ, 
Απάγ. ενεῖ. ΄ (ϱ) Ξ (ά) ἡ ᾗ ἐδία.. 
Ρ. ΟἨϊς. (ο) ην Ῥαλ. Ός 

Οορί. οαπέ. Αγηοῦ. ἕτερον (ἑτέρα, 
Ο5ἱᾳ.), καὶ ἠλλοιάθη. Αὖπ, 8. Ρ. ο» 
ασί. ΟτΓἰὶσ. (8) --ἕ ἕτερορ. 98, -- καὶ 

πι. Αἰπι. 381, ῥ. ο αδί. οἡρ. 

-ἴ- ἐγένετο. Ατπου, | πορσν κ. καὶ ὁ 

ἑματισρὸρ αὐτοῦ. 7οΓΟ, 

υ γεύσονται. 
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Εοΐτινες ἦσαν, μωσῆς καὶ ἡλίας. Ἀ Οἱ ὀφθεντες ἐν δόξη, 9ἱ 
1 
ελεγον τὴν 

/ ” 1 / ” 

Κἐζοδον” αὐτοῦ, ἂν ἔμελλε πληροῦν εν ἓε- 

ῥουσαλήμ. “ὉΟ δὲ πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἤσαν (βεθαρή- 99 
/ ϱ/᾿ ὃ μά Ν -- λ δό 2 ὰ 

Ψενοι ὑπνῳ. Οἱογρήγορήσαντες δὲ εἰδον τὴν δόξων αὐτου, 
Ν Ἆ ’ ”/ ν ” ” οπμη . Ἡ 

καὶ τοὺς δύο ἄνδρως τοὺς συνεστὠτας αὐτῷ. Καὶ ἐγε- 53 
9 ., / 2 λ ως 2 . ιο 

νετο ἓν τῷ διαχωρίζεσθαι αὗύτους ἀπ αὐτου, εἶπεν 
Κι ΔΝ Δ ϱ] ” 

πἜτρος προς σον /2σουν 

Ὡς αλ, 77 

Ὢ ὧ)ε είναι Ὦ κοὶ 
ο / /“/ 

ποιησωμεν 

τεη περα 

3 ’ / | 6 Γ 

ἐπιστατο, χαλον εστο Ίμας 
! ναι ”. /4 / 

Ῥσχηνας τρείς, μον 
Ν ΔΝ 4 2 / λ Χ ςΙ / μα δέ 

σ0ἱ ΛΟέ Ἱ µίαν µωσε,' Λ0ἱἱ μίαν ηλιᾳ' 5 μη εἰδὼς 9 λέγει. 
- Ν ” / / ὄ . Ν 3 

Ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφελη, καὶ "επε- 94 
’ αένι Δ ΄ 2 / ἡ αι οὖ αυ 3 ος . 

σκίασεν΄ αὐτούς. ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἵ ἐπείους εἴσελ- 
θεῖν’ εἰς τὴν νεφέλην. Καὶ φωνὴ ἐγένετο ἔκ τῆς νεφέλης, 96 

΄ » - . ε ρα ε π ιΆ.α ια ζω - 

λεγουσα" οὗτος ἐστιν 0ο υἱ0ς Μου ο "Οοάγαπητος, αυτου 
3 / Χ 5 ιο ὃς ΔΝ «Ἄ κό .. « 

θηούετε. Καὶ εν τῷ γενέσθαι τὴν Φωνή», εὑρέθη α---ρ 96 

: : Γ” / 

Ἱ μωσει µία). το ἐκλελεγμένος. 

(5) ἦν δὲ. Ὦ. οπΠέ. νετο. ΑΓΠΟΡ. ἦσαν 
δ, Τυὶς. Τι. (0. Ατπ. γυ]ς. 
τι, Οτἰρ, Ρῖ. (1) αἳ ἔλεγον. Ῥ. ἓλ. δὲ. 
οὐ. 69. 106. 194. Ἐν. 6. αἱ]. 2. Μι. 
11. 8υΤ. αίτ. σαπί. οἱ). κα) ἔλεγον. 

61. Εν. 9. αἵ. 5. Μι. Ῥ. Ε. 19. Ατπ 
γπ]ς. νετοπ. Εηἱχ. σος. {) δόξαν. 
15. ο. 51. 64. πο. ἵπ πι. 1913 199. 
145. ἵη πι. 295. οί Βατβρετ. Τ. Μί. Ῥ. 
Ψ. 10. (86ἆ δομο]ῖα οοάϊοῖς 10 παῦεπέ 
του.) ΟΠΜΥ9. Οοὰά. αρ. Επίλνπι. 
Ἱ)«σαπιαας Ιδοίίοπεπα οοπ]απσὶί ΑΕΠ. 
[ Ώες. Ο5ἰΡ. ὑῖς. Αγποῦ. (1)5ΑΡΑΒ, 
19. 89. 191. 918 (ευπι ο]. 9.) 32993 
φ9δ. Ἐν. 6. 24. ΑΠ. Μι. ΠΥ. αἱ. 11. 
(αι) -ἵ- πάνσοσε. Ἰ]. (86. εί Εν. 94. 
3ρ. Βεηρ.) Εν. 51. Μι. Β. (η) -- 
Μ. 69. α]. 6. Με. Β. ο. οοπιεῖ. Ε. 11. 

19, «έλεε. Ὦ. Οορί. οπηί. 01). 
(0) ποιήσω ὧδε. Ὁὰ οπηί. Τογί. ποιή- 
σωμν ὧδι. Ὦ33 (ϱ). τρεῖς σκη- 
νὰς. ΒΕΊΤ.. 50. 65. 194. αρ. Ρίτεμ. 

138. Ῥ]ηγοενε. Μέ. Β. ο. Εἱ8. ς 9 δ. 
Οορι. Ανπι. γυ]ρ. Τι. εχο. ΥΕΤΟΠ. 
νεχο. (4) µίαν µωσεῖ 6. µωυσεῖ δ. µώυ- 

σῇ. ΑΡΕΕΟΠΗΙ ΡΕ, αἱ. 99. Ῥ]αγεθ- 

γε. Μι. ΒΗΥ. ς. δοπιε!. αἱ. 25. 
Γά. 8γτ. πίτ. Ῥετ9. Οορέ. Άγπι, 
ΕοίΠ. Β]αν. γης. Ἡ. {(ϱ)ΞΜι. ἆ. 
οὐ γὲρ ᾖδει, τί λαλήσι. Μί. ο. εοπιε]. 
Όπυπιααε εοη]αηςίέ οἡρ.. θεπηε]. 
(Βεπιε] υέ τες.) | ο. σί, Ἐν. 19. 90. 
Με. Β. ο. θεπιε]. ὃ. .5τ. | λέγει] 
ἐλάλε. 89. αἰ. 4. ήν 5οπηε]. 

(5) ἐπεσκίαζε». ΒΙ,. ΜΙ. Ῥ. σκιὰ ἡγί; 
νετο ἐπ᾽. Αἴπι, .) εἰσελθεῶ» αὐτοὺς. 

ΒΗ,, αὐτοὺς εἶσελθ. 151. εἰσελέεῖν ἐχεί- 

νους. Μι, ῬΗ. 9, κ ἐκείνουν ἐλβεν, . 

ο ηι υἱάεγεπέ Ίοφεπ εἰ Εἰίαπι αδοεπ- 
ἀεπίες, 3ΥΞ. Ἱίετη Ῥετο.ρ. (α) ΒΙ.. 
ἐκλεκτὸν, Ἰ. εἰεοίμν, Οορί. 8υτ. Ρ. 
{η πι. γοτο. «0ἳΒ. δαί. 54 ἀῑίοσίως, 

γα]ς, οδηί. νοσρη. υη]χ. ἔσν. ρογι8, 

ἀλ[οοιἱδεηνιν οοἵ. ν 1αϊ], ίαρς. Ὀίγαπι- 
απο ορη]αποῖέ ΑδΙΙ. | 4- ἓν ᾧ ηὐδόκη- 
σα. Ο ἵππι. ΒΜ. Ἰ6. 66. αρ. Βεηρ. 
106. Ἐν, 19, 81. αἱ. 8. Μέ. Β. ο. εϱ- 
πε]. Ἐ 19, οαπί. -ἃ- ΑΒΟΡΗΒ. 
αἶ. 10. Μι, γ. αἱ, 8, Εὰ, 



6ἈΡ. 1Χε ΚΑΤΑ ΔΛΟΥΚΑΝ. 907 
Φῃ., μ΄. ἆ παω ά κ. ἁλάἾ᾿ } οὐδενὶ ἀπή 

:4Ίσους (ιονὸς. καί αυτοί εσἰγησο, κο ουοει αοπηγγει- 
. αλ ουα πο νο Υοὐδν ὃν 5 έωκά // 

λα» εν επεναις ταἰς Ίμεραις 7 οὐθεν ὢν “ εωρακασῃ. ' 

7 ᾿φένετο δὲ 3 ἐν σῆ εξης ἡμέρα», [ο κατελύόντων αὺ- 
- 5ο Ν ”. ο ο ὄ “”/ 3 ”. 3 ΄ 

των ὢπο του Όρους, "συνηντησεν αυτω οχλος πολύρε 
ΔΝ Ν ” 253/ / 

9ς Καὶ ἰδου, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὀχλου ἃ ἀνεξόησε, λέγων" δι- 
6δ, / 7 / 9 Ν κ ς/ ο 

. δᾷσκαλε, δόοµιαί σου, «ἰπίθλιψαι". ἐπὶ τὸν υἱόν µου, ὅτι 

99 µονογενής ᾿αοὲστί οι. ἕΚαὶ ἰδοῦ, πνεῦμα λαμβάνει 
ὃ οδ λ 3 /α / /”/ Δ / η 

αὐτον, καὶ ἐζαΐφνης κράζει, '' καὶ σπαράσσει αὐτον µε- 
: Ν Φ ” Να / /” Ἱ ω. ο) 9 .. 

ο σα οῴρου» χο ϱογις αποχωρεί απ΄ αυτου, κ συντρίξον 
3 ΄ λ 2 ΄ ως ον. ος 5 Ν 

40 αὐτόν. Καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἴνω | ἐκθάλωσν” οὗτος 
ἃ ΔΝ ϱ . - 

41 ποὺ οὐκ ἠδυνήθησων . ᾿Αποπριθεὶς δὲ ὁ ἠησοῦς εἶπεν Ἠ' 
ιο λ ./ ΔΝ / ϱ/ / / 
2) Ύενεο απιίστος λχαί διεστραμµένη, εως ποτε εσομαε 

ιδ ωδ... λή., { ερ - / δω ο] 
προς ὑμᾶς, “καὶ ἀνεξομωαι ὑμῶν; προσάγαγε Ῥαδώδε 

6 Επίολεψον. 

} εχθάλλωσν. 

ἔωυ µοί ἐστιν. 

0 οὖν ον ὁλς, 

)Ξ ϱ. 41. Μι.ς. οππε. ΄ (2) νώ- 
οπκαν. ῬΙ, Μι. ΒΗΠ. ἰθιάσαντο. Ὦ. 

(ἀθέωσαν. Ὁ) (8) διὰ σης ἡμέρας. 
Ὦ, εν ἀῑεπι, Ξαϊλά. σαΠί. ΥΕΓΟΠ. 
νετο. ο5Ώ. ἐπ ἐῑία ἄῑε, Ὀσίσ. | Ξ- ἐν, 
ΡΙ:5, 1. 69. (9) κατελθόντος σοῦ 

Ἰησοῦ. Ἐναησε]ἰείατία. κατελθόντ, τῷ 
{ησοῦ. 91. Με. 5. Ἐναησε[ἰειατία αἷία, 
πασελύόντι αὐτῷ. Ἑν. 5. 18. 9]. χασα- 

ξαιόνσων. 69. || κατελθόνσα αὐτὸν ὧπὸ 

ποῦ ὅρους συνελβεῖν αὐτῷ ὄχλον πολὺν. 
Ὦ. οππί. (9) συνέπεσε». ὅθ. 58. 61. 

(4) ἐθόησε. Β6Ρ1.. 68. 69. 151. Μι. 

ο, (ο) ΔΟΑΗΚΙ. 11. το. 91, 
191. 191. 149, 145. 935. Εν, 8. 94. 

αἱ. 25. Μι. Υ. α]. δ. Τά. ΤΙιοορΗγ|. 
ἐαιθλέφαι, Μι. Ἡ. ἆ. ο. χ. («οίμ. 

(ὁ ΑΡΟΡΙ,, 1. 1ο. 191. 142. 2ἱ8 

(εσσι αἰ. 4.) Ἐν. 44. Μι. ο. Ε.5. Ἱ, 

οαπέ. γετο. 

ἐξαίῤνηρ πνιῶµα, πο) ῥήσσμ. Ὦ, οπηέ. 

Ίιοπι νοτο. (1) -- μα) ῥήσσε, 1. 1ἱ8. 
191. (5ἱ. β.) Οορι. 088, Αλ, Άγ. ;. 

(5) λαμξάνει γὰρ αὐτὸν 

Ναχ. Υμἱς. {ογ, ο0ΓγΏ. σογπη. 1. «οἱ. [ 

- καὶ σρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ. 8Υυ. 

Ῥογε. Ρ. (ἱ) µόλι. Ῥ. Μί. 11. 

(Κ) συνσρίθω». 108. α. 8. Μι. Η.τ. Ἐὰ. 

καὶ συντρίθει. Ὦ. «ἈΠέ. συντρίθονσος. 9, 

0οἀἁ. νεί. αρ. Ὑεο[ιε]. {ϐ41) ΑΡΟ 
1.9. 96. 40. 19. 99. 91. 116.194. 121. 
149.145. 151. 915 (ουπι 4]. 8.) 205. 
Ἐν. 18. 19. 94. 92. 40. α]. 98. ρ]α- 

ρο9να. Μί. ΕΗ Υ. αἱ. 18. Εά. | ἀπαλ- 
λάξωσιν αὐτὸν. Ὦ.. ἀἰπιέέαπέ ευη, οππέ, 

(αι). -- ἐκδαλιῖν αὐτὸ, Ματεῖοιπ αρ. 
Ἱρϊρα, () - αὐτῷ. 50. -ἰ- σρὶς αὖ- 

ποὺς. Ματεῖοη. (ο) ἕως πότε. µ.. 943 

40. 49.69. 64. 69. Ἰὸ. 116. 121. 151. 

Ἐν. 19. 90. αἳ, 5. Μι. ἔπα.ν. 10, στ. 

Ρ. ἵη πα. {ο]εί. Μαγείοῃ αρ. Τογὲ. εἰ. 

ΕρὶρΗ, (ϱ) ΛΟΡΒαΠΗΣ. 09.19, 89. 
106. 116. 124. 121. 120, 5Υ. 145, 151. 

218 (οσα αἱ. δ.) 9850, ν. 94, 32,40, 
αἰ. 192. Ρ]ήτοδγς. Μι, ΒΗΥ, αἱ, 19, 

μά. οεα. δαν. Ἰ Ξ- ὧδε, Β, εαΠέ, 

Ῥεχμδ.. ον νε ων 
κ 9 
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ος κ : 1). 

τὸν υἱόν σου... Ἔτι δὺ προσερχομένου αὐφοῦ, αΕῥἁν 456 

αὐτὸν τὸ δαιμόνιο, καὶ ᾿συνεσπάραξεν;'. σος δε. 

ὁ ἰησοῦς τῷ πνεύμωτι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ "Ιάσατο σὸν 
νο. πο η, ν.δ Αλ Α.ΛΝή ο. Ν, αἲ. «4.8 

παΐδαν οι ὠπέδωκεν αυτον Τῳ πατρι αυτου. Εξε- 45: 
, δὺ ΄ ο .ἳ ” ε ϕ κ η. 1λν, ρω /)' ... 

σπλ.ἠσσο)το θέ παντες επι τή μεγαλειοτητι "του 3εου. ας) ' 

Πάντων δὲ «αυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἨΙποόω” Χ---ὁ 
3. ο ρω εν α” λ λ Ν ε ... ) .εα.  ὖν 
έήσουςν [ ειπε προς τους μαθητὼς αὐτοῦ. Θέσθε ὑμεῖς 44 

ι λ ” ”΄”.ο ω ιν / / ϱ 9 αν. .. 

εἰς Υτὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" ο γὰρ υἱὸς του 
͵ « Ἱ ' νήη ο] 

ἀνθρώπου μάλλει παραδίδοσθαι εἰς γχεῖρως ἀνθρώπων ”.. 

Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ρῆμω τοῦτο, καὶ ἦν ααρωρηαιφήμνόνς 
8 ι .//. ᾽ ” ο λ να. Ῥ 

ὦσπ αυτών ἵνα μὴ αίσθωντοιι 
9 υν ./ απ πυρ 

ο ἐρωτῆσαι΄ ἆ αυτον περὶ σου βήματος φούο. -ὃἩἳ 
| , ές. 

α ον 
. 

5. β 
αὐτὸ" καὶ ἐφοβοῦντο ΑΔ 

τ. Ἐσηλθε δὲ διαλογισμὸς εν αὐτοῖρ εφὸ,' τίς ὧν είη46 

μᾶδω αὐτῶν. Ο) δὲ ἱησοῦς, | ἰδὼν' σὸν διαλογισμὸν μλόά 47 

καρδίας. αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος ταιδίου, ἕ ἔστησεν αὐτὸ 

πας ἑαυσῷ, Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' ὃς ἐὼν δέξηται τοῦτο «8 

σὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόμωτί μου έμὲ δέχεται’ καὶ πὸς 

ἑὼν ἐμὲ δεξηται, δέχεται σὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ 

κ ρα ν ον 

(α) ἔῤῥιψεν. Ἰ6. Αῑῑς, Μίέ. ᾳ. Χ. Ίίοπι ᾖἸΤθ.αρ. ΜΗ. εἰ ἸΝοίςι. 106, Μι. κ.. 

Ἐν. 99. (5) συνετάραξεν. Ὦ. 990. ντι ρΡ. (8) ὑπ, 191. ἐπ’, 161. σαρ’. 

οαπί. (5) ἀφῆκεν αὐσὸν, καὶ ἀπίδωκε ϐ]. ἵππη. 69. εἰς 8. αὖ εἰς. απἰες. ἔπ-. 

φὸν παΐδα, Ὦ. εαπι. (4) αὐτοῦ. 9δ. {εν εοδ. Π.  {(9)Ξ191. Αιπι. αὐτοῦ. 

696. Μίέ. 1. τ. Ρογ5. (α) ΑΡΟΡΙ, Μις. (6) ἐπερωσῇσαι. ΟΡΚΜ. 19. 

1. 39, 69. 106. 118. 191. 1951. 151. δθαρ. Βοηρ. 116. αἲ. 4. Μη. 1. 10.: 

9ου. (9). 1. 181. 101. Ἐά. Ἅᾖ{(4)Ξ ΓΡ. οππί, Απίε ἐρωτῆσαι ροπμηέ. 
οομι. Απ, Ὑυ]ς. οπηΏ{. νογο. οογῦ. ϐ69. 194. 11. Μι.]. (1: 101. 

Γογ. Ῥετι». «οἱ. σοσπι. Ἱ. | -ἵ- ἀωὲ Μι. 1. (8 εἰδὼ. Ἐκ. το. 194.: 
αἱ Ῥεέγις: Ιλονπίπε, φήαγε ποδ ποη ρο- 145. αἲ. 10. Με. πα, ν. 10. 11 8νν.. 
ἐϊητις ε[ίοεγε ἐπ Θμίδιις («δις ) Ἅαίγ. Ῥογες. ΑΓ. Λ)ίΝ. δαν. οὓς, Ἱ.. 

ἀἰωίέ : φάοπίαιι «]ιιπιοᾶέ (Φ επι) ονα- 19Ι. Λας. (6):98. 930. τῶν καρ-- 

ἔέοπε ἁᾖἰοέγ οἱ ]ε]ωπίο. σοιῦ. οοἳῦ.  διῶν. 990, Ῥοεί αὐτῶν ροπὰὰ ΡῬ. ομπέ.. 
υτῖπ.. ΟογγοσίογΊπα. Ἱθπι «οίμ. (απ) 5” Ρ. ΤΙ. οπηί. |. Λυ ὃς ἰὰν αά ὃς 
(9) εοτάίδι», Ατγ. ΑΡί1. Ὑμ]σ. Βεο- ᾖἰὼνγεις. ᾱ, «νι 
Ἱία ἵαπ Μέ, ᾱ. ΑΣ) -- ὁμαρωλῶ, ο ολα ο πι σ4 
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οὗτος Καρ ἔστοι, 

49 μέγας. ραριθός. δὲ ὁ Ἰωάννης [εέπεν) έ ἐπιστάτα, εἰδο- 

μέ. σινα - εσὶ, σῷ ὀνόμιωτί σου ἐκθάλλοτα "ὶΞ-τὼ 'δαι- 

μόνα, χαὶ ὑκολόσαριον αὐτὸν, οτι οὐκ ἀἀκολουθεῖ μεθ᾽ 

50 ἤ μία η Καὶ εἶπε, 

ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ” Ὦ ῥμῶν, ύπερ ὑμῶν'' 

"σρὸς αὐτὸν ὁ {ησοῦς" μὴ κωλύετε] -- 

έστι ως 

[ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρως σης 
9 ν ΄ ι ιο. Ν τα ΧΝ . / « κ. . 

ἀναλήψεως αυτου» καί αυτος Τὸ προσῶωπον αυτου εστήη- 
ιο 3 / 

ρ9 βιξε τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἱερουσαλήμ. Καὶ ἀπεστειλεν 
ο / νό- ο / ε ε. ο” // 

ο3γγελους προ προσωπου αυτου) 
8 ’ 3 

καὶ πορευύεντες εἰσ- 
7λβ ε) υ , / /“/ --- ϱ/ ς ’ 5 ” 

ή ον εἰς χαωμήν σααβείτων» ωστε ἐτοιμασοι Ουτῶο 

Δ 2 5» / ο. Ἡ ο Ἆ ῴ 

58 Καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι τὸ πρὀσωπον 

64} πορευόµενον, 
. ς στ. 

εις εροσαλη.. 

ει] ./ί ιά 

Σαᾳυτου ἠν 

Ἰδόνσες δὲ οἱ μαθηταὶ 
δι Ἐν κ. σ᾿ ΄ / / 

αυτου, άκωθος χα (ωαννής, εεπου᾽ λα ελεις ας 

κ. καγαθηνα Ζ πο” σοῦ οὐρανοῦ» κοιὶ ὀναλώσοιι αὐ- 

- 

κ 082 ἐστι. 

(η -υ. Ἆπις ἐν ροπῖ: Ατπιι (Κ)έστῳ. 

Ῥο. 1. 191. Εν. 9. 19. 96. Μι. ο. Ε. 
Ὅορι, βΙαν. Υυ]ᾳ, Τί.εχο. «απ. Ονς. 

Του. (8εὰ {η αΙῑς ἔσται 5ο Ἰορΐςφε (ορία- 
ταγ.) ΟΥΡΓ, (1) ἐν. ΒΙ,. 98. 61. ἵπ 
τι, 69. 191. Ἐν. 18. 19. Μι. Ε. Ρ». 
(πω) Ξ ΑΒΡΕΗΙ,5. 50. 69. 9. 89. 
1068. 116. 194. αρ. Βίτεᾖ. 19τ. 190. 
19]. 145. 151. 995, αἱ. 8. ρίαγεςγε 

Ἑί Βατροτγ. 6. Μί. Υ. αἰ. ΙΤ. Εά. 
(η) εἶπε δὶ. Β6Ἠ1,. 1. 89. 194. 151. 
"Οορί. 8ὺΕ. Ρ. ἵη πι. εβηέ. νοτο, οο]0. 
{ο)Ξ ΕΏ. εμΠί. {οἱ Ἡ σρὲρ αὐτοὺ». 19.61. 

Ἱη πι. 09. 935. Μι. 11. Αππι. νεΓοῃ. 
οο]ῦ. αὐτοῖ. 8ΥΤ. ΑΓ. Ῥενς. ῥ. 8ΥΓ.Ρ. 
1π Πα, (ϱ) -ἰ- αὐπὸν. ΟΡΙ.Μ. πι. 
200. Μί  ς. Απ. Ῥετε. ϱ. Οορί. 
Αι, 8]αν. οπΠέ. ἐο]. 6π1πθΓ. || -]- οὐ 
γάρ ἔσσι καθ ἡμῶν (ὑμῶν. ΒΥΕ. ρ.) Ὦ. 

Ί. ὁ8. 60. Ών. 2. Μι. Ε. Ρΐ9. Βντ. Ρ.ο. 
'αςί. (οι ποίσέαγ τη πα; ποπ ἵῃ οπιπῖ- 

Ρια5 οχοππρ]αν]ρής γορονίέαγ,) θε[ο]ία 

Σ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν. 
νεί. αρ. Μ. (ᾳ) μεθ’ 56. 58. 6ἱ. 

Ὀίταπσιαπε 1αηφῖί 69. () ΒΟΡΚ. 
1,Μ. 10. 11. 95. σἹ. Τ]. Το, 114. 116. 
194. 1453 919.αΡ. Βϊτοᾗ. Ἑν. 86. εί 

Ῥατὸοτ. 2. Μι. Ε. Οἱ5. Π. κ. 11. 8ΥΡ, 

υέν, Αγγ. Ῥοχςς, Α)ίπ. (οἵῃπ. β]αν, 

δαχ. γυἱᾳ. Π. Λασί. 5/πος, ΤΙέ, Ὀοςίγ. 

Ἑνίαγπι. Ορίαί. Απιογ, Ας. Ηίοες, 

ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν. Α.. 69. αρ. ΊΓείςι. Εά, 
ἡμῶν ὑπὲρ ὑμῶν. 90, Μι. 11, (6) --- 

πεπιο εδί επἰπε, φιμῖ ποπ Γαοΐαί υἱγέιέεηι 
ἔπ ποπιῖπε Ίιεο, εἰ ροἱενίέ πιαῖε Ἰοφιέ ἆε 
πια. νετοΠ. νεγο. ἴίεπι (οπιΐεεος είρο- 

ἀογ]έ πια]ε Ιοᾳπἱ ἆα πιθ) (ο{Π. σο1ο. 
(0) ἑαυτοῦ. ΑΕ, 10, 60, 194. 9956. α]. 
Ιδ. ΜΙ.Υ. 8. Ρ. αἱ. ὅ, Τά. (α) σόλιν. 

98. 09. 194, δρ. Βίτοι, ροθκα Εν. 8Ι. 
]. δ. Μΐ, ο. πι, Π, ο, 11. Ῥοτες. γυς. 
1ΐς (εχο. οαπί. ο9)0.) ΤΠεορΗΥΙ. Τετ. 
(α)Ξ108. (Ψ) πορευοµένου. Ὑ ι]ς. νε- 

ΤΟΠ. ΡΓὶΧ. ΓοΓ. ροΓ19. ΑπΙΡΡ.(ποη ΕΗε{) 
ᾖ)1.0Ρ. 1. 118. 191. Βαρὴ. 



ΕἘχγαΓΓΕΛΙΟΝ 

.. Στραφὴριδὲ ἁανώ, ὅδ 
µήσεν αὐτοῖς, «Ξξ- καὶ εἶπεν' οὐκ οἴδατει οἵου πνεύµιωτός 

510 
Δ 

σούςο 

ςΑΡ., 1Χ. 

ο Ν Ν Φα δι ΄, 
ως χαΐ ηλίας ου” 

ἐσσε ὑμεῖοι 1Τ. Καὶ Σἐπορεύθησαν΄ εἰς ΑΝ. ήν δ6 

ή οδ Ἔφγένετο δν ἕ πορευοµάνων αὐτῶν «λἱ ψὶ να, ; ὣρ' ὅτ 

εἰπέ σις πρὸς οὐτόν' ἀκολουθήσω σοι, ὅπου 1 ἂν' 
/“/ ] / “/ 

γην ας ἱὰ 

 κἀπέρ. 
χω Σ ” / 

Καὶ είπεν αὐτῷ ' Ίησους' οἱ ἄλώπεχες ὅ8 
κ, 

. Τὁ ο γὰς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ -ἆλθε ψυχᾶς ὠνύρά- 

πω) ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. ο καὶ. 

η Τ]. 101. Ρεή. νυν. .Οοβέ, αρ. 
ΜΙΙ. εί Βεης. Ατπι. βαχ. πα]. ο. 
Γου. (ποπ ῆ.) (0) στραφεὶς δὲ ἔπε- 
φίµησεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν] καὶ ὤποκριθεὶς 

ὃ Ἰησοῦς εἶπεν αὐσοῖς, 380. 919, Α]]μς. ὁ 

δὲ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖ,. Μι. ἆ. Πϊάσπι, 

Ἱέεπι Ῥαγῦςγ. 8. ἀείποερθ Ροδί σῶσαι 
πάάμηέ; 
ἱ 11[ε ἱπᾶὶσπαίι» ργο]έδι{. ααπάεπέ. 
 στραφεὶς δὲ] -ἰἷ- ὁ ἰησοῦε. Κ. 9. 95. 

40.3 στ. 64. 114. 116. 984 ἵη πι, αἱ. 
6. Μι. 5. 1. τ. 10. Ἐά. Ρε. Ρ. | 
ἀπετίμησεν αὗτοῖ,] ὁ ἰησοῦς. ἹἼ. 108. 

(0) καὶ εἶπεν π5δηας αἆ σῶσαι- ΑΒΟΕ, 
αΗ1.5. 2. ΙΤ. 298. 34. 96. 40. 443 

στ. Τ1, 108. 1043 12503 151.189.190. 

2903 98ὔ. Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 19. Μί. 
Ὑ.α. ο. 5εππεΙ. (αΏδὶ Ἰαῦθεί ἵπ απα- 

Φπορπιαίε οοπιροβίίο ε σαρ.9, ὃ]---ὅτ. 

εαΡρ. 10, 99. 993. 24. εί «αρ. 19.939.) 

Γ.56. 1.η. 11. Οορί.αρ. ΜΗ]. εί Βεης. 
ΔδίΙ. 88Χ. σογπι. 1. βραί. Οο4ᾱ. Ιαΐ. 
εί. αρ. Βίαρυ]εῃς. Ἐπς, (αέ νιάε(ιγ) 
Ῥαθ]]. ΟΥτ. ααιάσπί, Ἆοητ αἸησιπί 

6,518. ((ερίε Εαηγταῖο, απ {απιεη ἵπ 
πιατρίπε οοἆᾱ. Μέ, 1. η. Γαίείας, αλ 
αρ. ΟἨΥΥ5. Ἠσο Ἰηγοπ]τί) ΤμοορΏγ|. 

(είίαπα ἵη οοᾱἆ, Μέ. πα. 1ςεί Πὶο οοᾶεχ 
οί εἆά. Παθεαπέ ἵη εοπίεχία) Ἀομο]ία 

εοάἆ. Μι. α. 4. 5. 10. 11. 19. 14. (5εὰ 
ᾱ. 10. 11. εἰ, πὶ {α11ος, 19. 14. µαβοπί 
ἵπ οοηίοχία.) |. Ῥος, Ἰαθοπί Ύετος. 
(αείίαπι β]αν.) (Ίειπ. αἰεχ. (αρ. Μα- 
οςγ. οἴγεοσερί,) Γἱοηγδ. 3ΤεοΡ. 

Τπεορῃ, τεῖῖς. Ἠἱσέ. ΟΥρν. αἱ νίάε- 

. .] Γ] ΄ 3 - 

χα στραφεί επεπ{ωησεν αὐτοις. 

ίαγ. Ορ πρ. Λας. Από, ον 
απῶςε. οκ αἲσ. αεί. | ὅἵου] σου. 
Ὀ.1, 35. ΐπ πι. 60. 118. Μι.ςο. π.Χ. 

7. (]ειη. ΤΜεοάοΓ. ιπά1{. ΑπίϊοσΙς. 
[ Ξ- ὑμες. ὈΕ. 19. 69. 106. 115. 
194. αἱ. 8. εἰ Ῥατῦεγ. 1. Μί. 11. σοι. 
γυ]ς. Τε, Απίοςμ. Απίε ἐστὲ Ρροπῖέ 
Μί.ν,. (4) ὁ γὰρ υἷὸς πδφιιε αἆ σῶσαι, 
Τἱάεπι, απἱ ποία απέεσθᾶ. οί Ργεδίοτσα 
βεγνδίο: καὶ εἶπεν" οὖν οἴδασε, οἵου πνεύ- 
ματς ἔσσε ὑμεῖο)Ξ- Ὁ. 69, επί. 6είπι, 

9. 0ἨΥΥ». αληποί]ες (εἰἶαπι ἵπ οοἆᾱ. 
πιοεηα.) |. -- γὰρ. 1. 11. 19. 69. 89. 
118. 194. 181. αἱ. 8. Μί. ο. ᾳ. 1]. 
μά. Οορί. Υμἱρ. νετο. ἔογ. ΑπΙΟςΠ. 
ὅσι, Ν6ΓΟΠ. || ξ- ἀνθρώπων, ΒΥΓ. Ῥεἵες. 
οί. Ὑμ]ς. «οἳθ. ζογ.. Ῥοδί ἀπολέ- 
σαι ροηῖί 16. | ἀπολέσαι] ἀποπτεῖναι. 

115. 194. 121. 180. 41.6. (8) ἔπο- 

ρεύθη. 86. 6τ. Τ]. ] καὶ ἐπορεύθ. εἰς 
ἑτέρ. κώµην Ξ Οορι. αρ. ΜΗΙ. εο]η. 
(ϐ ΒΟΙ,. 69. 191. 194. Ἀγγ. Ῥουεε. 
Οορέ. ΑΓπιι καὶ ἐγίνεσο. Ὦ. «αη{. γοῖς. 
οοΙῦ. (8) πορευομένου ποῦ ἴπσου, α. 

19. Εναηρο]ρίαγία. ποριυοµένου αὐσοῦ. 

Ὦ. ΕναηφεΙἰρίατία αρ. ΜΗ]. εί ΥΥ εί»έ. 
(1) ΞΞ ΕναπσεΠείατία αμαάαπι, οίἶαπα 

Μι, ΒΗ. Αα νετο Ἐναηρε]είατῖα 

Ρορί ὁδῷ Ρεχρυπί «πρ. 10, 99. 93. 94. 
ει19,5ο. Ἅᾖ{() Ξ Ι0π. ἐὰν. ΑΒΟΙ.. 
194. Ἐν. 35. 44. Μι. Β.α. ς.Ε. αἱ. δ. 
(1Ο) ὑπόγες. Ὀ. 151. (9ΞΞ8ΒΡΙ.. .. 
64. 191. 151. Εὰ. Οορι. Άπια. Ὑπ]ᾳ. 
οιπί. νετο. «οἱ ῦ. ἔογ. Απίε ἄκολουθ. 

Ροπ]{νεχοῃ. Ῥοδίσοι Ἐγ. δν - 
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Εως ο Χ νο Ν ” ϱ 

Φωλεους ἔχουσι Χαν τα πετεμο του οὐβανου κωτασκἠ- 
’ ο ἃὶ εἰ ρω. 9 / 3 2/ ν λ 3 

νώσεις ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρωπου οὐκ Εχει, που την πεφα- 

δ9 λὴν κλίνη. Έέτε δὲ πρὸς . ἕσερον". ἀχολούθει μοι. ὃ δὲ 
ιά . ’ 3 4 / Ὠ 

εεπε' κύριε ἐπίτρεψὀν μοι 

60 τὸν πωτέρα Μου. 

ἀπελθόντι πρῶτον 9άψαι 
ο Ένπε δὲ αὐτῷ 9--ὸ ἰησοῦς'  ἀφεξ 

΄ 

Ν Ν / λ ε . ο Ἀ Ν » 

Ίσους νεκρους Φώψαι τοὺς ἑαυτῶν νεχρους" συ δὲ Ράπ- 

61 ελθων' διάγγελλε τὴν (βασιλείων τοῦ εοῦ. Έέπε δὲ 
νὶ - ͵ ε / ΄ . ᾳ ως δὲ 3 Φ΄ 

ο χα 6Τερος ἀκολουθήσω σοι Άνριε πρωτον ε επί- 

/ /“/ τ 9 η 0 /“/ 5 ο» /4/ ” κ ο 

σρεψὀν ῴοι ἀποτάξασθαι τοις εἰς τὸν Ο4ΧΟν µοὺν 
αρ’ κν Ν πο κ. δα ” ] Ν [) ελ Χ. Ν 

69 Είπε ὃὲε ἔπρος αυτον ο {ήσους᾽ οὐδεὶς Ἡ ἐπιδαλών τὴν 
” ο -υὉὓ- να. 6 λ / » Ακ έω / 

χείρα ὠυτου επ «ἂβοτρον, χα (λεπων εις το οπίσὼν 
/ / 3 ε ΔΝ / ” ο” 

εὐθετός εστω Χ εἰς τῆν (Φασιλείων τοῦ »}οῦ. ] 

} Μετὰ δὲ ταῦτα [ ἀνέδειξεν ὁ κύριος” καὶ ἑτέρους 

ἑθδομήκοντα 3, καὶ [ἀπέστειλεν αὐτοὺς ὃ ἀνὰ δύο”. πρὸ 

(η) αὐσὸν, 50. Ἐν. 20.νετο. (η) ἆπελ- 

εν, 09. 1981. ἀπελθεῖν πρῶσον. ΑΚ. 943 

45. 6]. Ἐν. 19. 99, αἲ. 19. Μι. }. 10. 

19. Ἐά. Τ]οοάογεί. πρῶτον ἀπελθεῖν 

καὶ. Ἱ. Οτὶς. Υμϊς. Τί. πρῶτον ἄπελ- 
θόντι. Ἑ. Μι. 11. πρῶτον ἀπελέόνσα. ὮὉ. 
Φ/πιμπι μέ εαπι εἴ, οπΏέ. | πρῶτον 

Ροµί θάψαι ροηῖε 918 (οαπι ΤΤ. 108) 
(ο) Ξ ΒΡΙ.. 98, Οορί. οαΠί. νους. ὁ 
κύριος. Μί. ἙΒ. (Ρ) πορευθεὶ. Ὦ. 

Ίτεη, αρ. Ἐρίρια. (4) ἐπίσρεψον δὲ 
µοι πρῶσο. Ὦ. Υμ]ς, εαπέ. Ίτει. 6. 
(τ) πιπίίαγε, ΥΕΓΟΠ. Ύθῖς. µοτπι. 1. | 
-ἰ- πᾶσι. 14. Ώαϊρογ, 1. (8) 6 φιῖ. 

Ῥντ, Ῥεγευ. Αγ. ΑΠ, οί. Υιἱς. 
πηθ. Τί. Τετί. Ίτεν, Λας. Ῥεάα, ᾖἱ9 
σι, Υ υἱς. εἆ. Γογ. (8) σρὸς αὐτὸν 
ΞΤΒ. Ῥοβί ἰησοῦς ροπαπέ ΑΟΕ(ΗΡ, 
69. το. 916 (οτι αἱ. ϐ) αἱ. 186. ρ]α- 
χθδνε. Μί. ΒΗΥ. αἱ. 11. Τά. ΤΠε- 
ορΏγΙ. αὐτῷ. Ὦ. «οἱἵῬ. ἐῑίο, οαπ{. 
{α) εἰς σὰ ὀπίσω βλέπων καὶ ἐπιδάλλων 

τὸν χεῖρα αὑποῦ ἐπ᾽ ἄροτρον ὮὉ. οπηῖ. 

ΨΕΓΟΠ. νοτς. οοἱϱ. (Ίεπι, ΟΥΡ5Γ. Αποι 
4ε ργοπηῖςς, Ἠ]]αγ, Ζοπο. (ες. ΟΣὶᾳ. 
Ίο, ϱτ, Ταχ, ΑπΠΟΓ.) || καὶ βλέπων 

εἰς τὰ ὀπίσω Ξ Μι. Β. | ἐπιδαλὼν] βα- 

λὼν, 21. ὅ9. Μέ, πι, Ο5ἱΡ. {οῦ. (πος 

ΟΙεπι.) || αὐτοῦ Ξ- 1. Μί. πι, ο. Ατπι, 

"ψετομ. νετο, Ίτεῃ, 5γ. ΟΕἱ6. έοτ. Ο7Γ. 
Τετί, ΑπΙῦΕ, Απο. | βλέπων] στραφε)ε., 
4. Ἱ, 96. 98. 40. 60. Ἐν. 18. 19. Μι. 

8. Ε. Οτ]Ρ. {ετ. Οστ. ΟπΤΥΕ. Α ιο. 9Υ- 

ΠΟΡς. Τ5ἱάογ. Οοποῖ]. αμ]π]δεχί, Ώα- 
πιᾶβο. (ΠΟΠ Ό]επα. πες Ίτθῃ, ΡΓ. Ώθ- 
απςε εελο]ία Ἱπ Μί. 9. 4.5.) (α)τῇ 
βασιλείᾳ. ΒΙ.. 1. 38. ντ. Απιι α]ς. 
1. επι. Οτὶς. {εγ. Βαςί]. Ίτεῃ. ΔΡ. 

Ἐρίρῃμ. Ραΐγ, Ίαέ. Βε]ο[ία ἵπ Μί. ᾱ. 
ἆ. 5. ἓν τῇ βασιλείφ. 191. Ίτεπ. στ. 

(Φ) ἀπίδειξεν δὲ. Ὦ. «ιΠί. νεχοἩ. Υετς, 
οοἱΏ. || ὁ κύριος] ὁ Ἰησοῦς. Μἰ. 1. Π. νε- 
τοῦ, ὑτὶχ. (2)ΞΞ81,.8. (9) -- δύο 
ΒΡΕ. 49. (εοᾷᾱ. αΡ. 8ἱ) Ῥθγβς. Ατπι, 
γμ]σ. «απέ. νετο, εο1ῦ. Εοτ, Γἱ9]. ς, 
πιατοίοη, Οἶεπι. τοςοσπ. ἘΡΙΡΙ. Τ{ε, 
Ῥοίγ. Ἠί]ασ. Λας. Απασ]εί, Ώοτοί], 
Ῥγυάεπέ, 16ἱά, Περ. Βεάα, 5εὰ οπι]ί- 
ίππί Έως. Νπσς», ΟΥΤ, Εαίανπι, ΤΠεο- 
ΡΗΥΙ. Τμδοραπςς. Ίτοῃ. Τοεί. Απιὸτ, 
Ἠ]εγ. Ώαππασις εἰς. || -ἵ- μαθητὰρ. Ἱ, 
60, Εναηρε]ἰδίοτίο.  (ϐ) - Μι. Β. 



519 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. ο 6ΑΡ. Χ. 

ήνην αὐτοῦ» εἰς πῶσαν πόλιν καὶ τόπὸν, οὗ ἔμελ- 

λεν” αὐτὸς ἡ ἔρχασθαι." Ἔλεγεν εοο οὖν" προς μια 

ὸ μὲν νερισμὸ ὃς πολὺς, οἱ δὲ ἐ ών ὀλίγοι, δεήθητε οὗ. οὖν 

που Ἀυρίου σοῦ 9ερισμιοῦ, ὃ όπως ἵ 

9)ερισμὸν αὑτοῦ. 

ὑμᾶς ὡς άρια ἒν μέσῳ λύκων. 

ἰκθάλῃ”' κάν εἰς σὸν 

Ὑπάφετο! ἰδοῦ, δ εγω” ἀποστέλλω 3. 

Μη. βαστάζεσε 4 

φινδννώνά μὴ πήραν, μηδὲ κκνις- καὶ μηδένω 

χὰνὰ στὴν όδον αυ Εις } ἣν δ) ἂν 

ἐρχησύε, 5 

| οἰπίαν οο εἰσ- 5 

πρώτον΄ ο λάφετη” εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. Καὶς 

ἑὼν ὡς) ᾖ εκει α1: υἱὸς᾽ εἱρήνης ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐ- 

σὸν ἡ οἱρήνη ὑμῶν" εἰ δὲ μάγο οἐφ ὑμᾶς ἀνακάροψεις' 

Ἔν αὐτῇ δε τῇ οἰκίῳ μέροτον Ρ εσύίονσες, καὶ πίνουτεε 7 

τὰ παρ αὐτών' ἄξιος γὰρ ὁ ἑεγάτης τοῦ μισθου αὐτοῦ 

εστιν. µωὴ. μεταξαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰχίαν. Καὶ εἰς ἥν 8 

α---δ᾽" ἂν πόλιν εἰσέρχησῦε, καὶ Γδέχωνται ̓ ὁμᾶς, 

πι σκοη Σεπθάλλη. 

ξεππε], δύο δύο. ΝΠ. χ. Ψ. ἀνὰ δύο δύο. Ὦ. 

195.69. 91. αμ. ΜΙΠΙ. 114. 116. 140. 
8], τ. Μί, κ. τ. 10. 11. 14. 8υτ. Ρ.ς. 
αὐο]. Ἐν. (ο) ἤμελλε. ΑΒΟΕ. 
ΑΠ. Μι. Β. δἱ9, ἨΧ γ.. αἱ. 6. (4) εἰσ- 

ἐρχεσόαι. Α. ]. 118, 181. 8ΥΥ. Ρ. ἵπ 
Ὦ, νετο. Ἐπδ. ΤΠδορΗΏγ]. διέρχεσθαι. 
61, 69. Τ1. αἱ. 8. ΜΙ. χ. Ψ. εἰσπο- 
δεύισθαι. 151. (86) ΒΟΡΙ.. 1. 389.69. 
194. 121. 191. 151. Μι. Π. 8ΥΓ. Ρ. ἵη 
ᾗπ, οί». δαν. οαπέ. νετο, «οἱ, Εέ, 

Ἀνγ. Ῥογες. ΑΓΓ. ΑΠ. Ύμ]ςδ. νετοῃ. 
ὑνία. ἔο.  ᾖἴ ΔΡΕΚΙΙΜΑ, 1. 61. 
το. 89. 91. 194. 121. 142. 145. 151. 
9168 (ο α]. ϐ.) 9950. Ἑν. 2. 18. 94. 
98. α]. 398. Μί. Ύ. ὁ]. 18. Ἐά, Ρα]. 
ἐκθάλι. Μί. ΒΗ. Ἅ{(68)5Ξ ΑΡ. 8Ί. 
αρ. Ἰείδί. Μί, 11. Ανα γηΐς, πα. 
νοτς, (11). σρόθατα. ΑΜ, 398. 106. 

121. Εν. 28 αἱ. 6, Με. ψ. (ἳ) γε. 
Ἀ---θ. Ξ- Ἐναηρο!ϊεί, Μι. ΒΗ. | Υ.. 
4--- 1. Ξ Ἐναησειὶςι, Μι. χ.Ψ.] γε. 

ὃ---θ. Ξ Ἑν. 1ὸ. ΙΤ. (κ) βαλλάν- 

. Ο2 εἰσέλόητε, π{μὸν, Ἀγόι 
πιο. ΑΡΕΕΙ, ἠν.Ὀ. ΑΠ. 
αἱ. 6. Ἐά. Ο1επι, 

Μι. Υ. 
(1) εἰσέλθησε αρῶ- 

σον οἰκίαν. Ὦ Ἀ νοτοη. νετς, «ος. | -- 
πρῶτον. ΏΧΧ σαΠί, | εἰσέρχησθε] εἶσ- 

ἑλύητε. ΒΟΡΕΊ.,. 1. 19. 69. 191. Μι. 
σ. (π)Ξ ΑΟΡΕΕΚΙΜΒ. Εν... 
96. αἱ]. 60. Μι. Υ. αἱ. 16. Τά. Ἁντ. 
αἱ. δίαν. 1. Υπϊς. Π, Οσἶς. θεππε]. 
Οσπειαί.  (π)ΞΑΟΡΕΕΙ,. 918 
(εἅπι αἰ. 10.) Ἐν. 86. ΛΙΗΠ. Μι, Υ. αἱ. 
19. Ἐά, (οσα δε, 8.) Οσἱρ. Ὀἱ9, 
Οοηκ (σέ, ΤΠεορΙγΙ. (ο) ἡ εἰρήνη 

ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμῶς ἀνακάμψει. Οµίρ. Ες, 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστρέψει ἡ εἰρήν ὑμῶν. Ὦ. 
ἕαηέ. αρὸὲς ὑμᾶς ἀνασπρίψει, Μι. α. | 
ἀνακάμψει] ἐπανακάμψε. 60. αἱ. 9. 

Ἐν. 19. 9». Μι. Ε, ἀνασσρέψει. 86, 40. 

πἹ. Μι. α. Ῥεβο[α ἵπ Μι. α, ἆ. δ- 

(4) ἔσθονσεε. ΒΕ. (α)ΞοΡΕα. 69. 
91. 106. 124. 121. 142. 93950. αἱ. 95. 

Μι. Ὁ. αἱ]. 18. Ἐά. (τ) δέχονται. 

124. 191. 151. 390. αἲ. Ἱ. ΡΙαγρονο, 

Μι. α.ς. Εξ. ᾳ. 53 11. αἱ. Μ ὰ 
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τρ ἐσθίεσε στὰ ὰ πορατιθέµενα. ὑμῶν, Καὶ Νεραπεύοτε τοὺς 

ΦΑΡ.ΣΧ. 

Ἐν αυτῇ Σἀσθενεῖς, καὶ λφο να ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμιᾶς 

10 4 βασιλεία σου «εοὺ. Ες / ην ὃ) ὂν πόλιν ἔαρ ώή 

καὶ μὴ "δεγωνται” δριᾶς ἐξελθόντες εἰς τὰς μή 

11 αὐτῆς, εἰπωτε' Καὶ τὸν Ζονορτὸν 5 σὺν κολληθένσα ἡμω 

πλήν ἐκ τς πόλεως ὑμῶν», 5 ἀπομασσόμεθα” ὑμῖν" 
6; - / ω. ” 

:λ φουτο ου νώσκετε; οτι ἤγγικεν Ἀ Τ ᾗ βασιλεία σου ου, 
Γι λε έω, ' ὅ / ωλ οφ. ΜΜΑ 
19 Λεγω. Τ υμών, οτι σοδόριοις ἐν τη ἤμερῳ εκείνη ἂν- 

η. 2 Ἂ .- / 3 / 3 / ἁ 

ραρμώλφι εστω η τῇ πολει φας. Οναί σοἱ χορα- 
Ανά 6 ῤ δά ϱ/ » ΄- ο. ν δ 

ὃν ουοιέ σοι η σα) οἱ οτι ει εν ή, ὧν χαι σιθωνί 

᾿ἐγένουτο” αἱ δυνάριεις αἱ γενόρνενα ἐν ὑμῖν πάλαι ὂν 

Πλὸν 

ΕΝ σῆ κρίσει» ᾗ σας 

14 ἐν. σάκκῳ παὶ σποδῷ Εκαθήµεναι βνοσορμην' 
[ὸ 

Μ, 

[ τύρῳ ποαί ὶ σιδῶνι ἆ ΦΜΦΜΑΦΑ έσται ο 

"15: Καὶ σὺ πωπερναοὺμ Ιᾗ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωβείσα, ἕ έως, 

. 32 εἰσέλθητε. 8 ᾖ εφ ὑμᾶς. λγδ, 
(9) ἀσθενοῦντας, Ὦ. ( ΒΟΡΙ..1 

149. 69. 191. 151. Ἅᾖ{(α) δέχονται. 194. 

Ἱοτ. 200, αἱ. 5. ρ]αγοδνο. ΜΙ. Ε, 1]. 

3]. 2. Ἐά. (ας) ξ Ατπ Άτγ. Ῥεγς. 
Ῥ. ραί. ὑμῦ. ἢὮ κ στ. 9. 115. Μι. ]. 
(Υ) -ἰ- εἰς τεὺς πύδας. ΒΓ). 191. 101. 
1ίοπι 90, Βαπ. Τ{. οχο. ἔογ. Ῥογ.5. --- 

τίς φποὺς πόδας ἡμῶν. ΛΟΚΙ.Μ. (5ἱ.β. 
ταπι α[ῑῖς.) 1. 19. 90. 49.69. 61. 69. 

414. 1150. 116. 118. 191. 915 (οσα αἱ. 
6.) 299, ἵππι, Ὦν, 18. 19. 39. 96, αἱ, 
ο με ο ε.α. 10:11. 8ντ. αίτ. 
Ἔετς, ϱ, Αντ. ΟοΡρί. Διπι. αοία. Ὀτὶχ. 
-«ἳ- εἷς σοὺς πόδας ὑμῶν. 8ίαν. Ἱ. || Ροεί 

Ἀονιορτὸν --- φῶν πολών. 194. -ἰ- σῶν πο- 

Σδῶν ἡμῶν. 98. 194. Τη πι. (2) ἆποτι- 

Ζασσόμεία, 98. 5]. (α) - ΒΡΙ..Ι. 

9ο. 191. 151. Οορί. Αγιη, Ῥετς. υγ. 
Οοἵμ.. γυ]ς. ΤΠ. (οχο. Ρτὶχ. Μπι.) 
ΤηνεορΏγ]. Ῥεεί. Ῥο8ί Οεοῦ το]ϊεῖε118. 
ἔφἡμᾶ,. Μι.Ι. (9)ΞΔΟΕΚΙ.. 1. 
10. 95. 98. 63. 64. 69. πο. 89. 114. 

316, 194, 11. 180.50. 149. 151. 935. 
Ἐν. 94, αἱ. 24,εί Βαιῦεχ, 4. Μί, ΒΗ, 

4. ς. 1. Κ. ]. π. Ρ. 2. 10. 11. Ἐά. 8ντ. 
Αγγ, Ῥογςς, οἱΠ. δίαν. οχς. 1. γα. 
νετοη, νἰπά. «ο]ῦ. Μπα. σαΐ. {0Υ. γὰρ. 

115. (ο) Ρουεί ἔσται ο] τοἷηπί Α. 69. 
194. 149. 8ΥΓ. Οορι. Άγπι. ἓν ἡμέρα 
κρίσεως 151. δα!. ἐν σῇ βασιλεία σοῦ 

9εοῦ. (ροςί ἔσται.) Ὦ). σαπί. ἔπ γέρπο, 

νετΟΠ. νοτς, (ἆ) χοραζαῖν. Τ). χο- 
ῥαζεὶν 5. χωραζὸν Α. χοραζ) 8. Οογοσαίπ 

ΑΙΠ. (ο) βπέσαἰδὰν «. βιδσαϊιδὰ. Αϊ. 

(6) ἐγενήθησα». ΒΡΙ,. 19. 98. 69. 
(6)5Ξ68. 108. Βγτ. Ρεις. Ρῥ. Μπι. κα- 

ῥήμενοι. ΑΒΙ,. 98. 181. (0. 68. 

Μι. 10. γΥι]σ.πις. οαΠί. Απίε ὄνεκσό- 
περον ροηιπί 1. 191. ἐν ἡμίρᾳ πρίσεωφ. 

Ι9. 69. Ἀγγ. Ῥοχες. ΔδίΠ. (οἱμ. δείς. 

«οἱ ϱ. ἐπ Μῇίο ἀῑο, ακ. ΄ (ἱ) ἕως... 
ὑψωθήσῃ, Ἰ ἕως. 1. Ῥε]ιο]ῖα ἵπ Με. α. ἅ. 
5. μὴ ἕως... ὑψωθήση: ἤ ἕως. Ὦ κ 

πιιπιφμῖά (φάνε Γοη.) Ἀίσφιε αἲ οαε ἵνα 

εχαἰἑαδεγίθ, (επαἰίαία εν, ν]πὰ.) αιέ 
Ίδφμε . . » 4ἄΕπΙΕΥΓΕΡΙ» 9 (άεεοσπᾶσς 8 
οαυί.) μέ νετοη. γθγο. ν]ᾶ. μὴ ἕως 

Σεν ὀψωθήσηη ἕως ΒΟ ΧΙ, Α1Ι, - 



ὤ14 ΈΥΑΓΓΕΔΛΙΟΝ 6ΑΡ. δν, 

ὧδου πατωθιθασύήση. ] [Ο ἀκούων ὑμῶν, ἐμοῦ ἀμούει" 16 

καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ" | ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν, ἀθετεῖ 
τὸν ἀποστείλαντά µε. οὐ ἁμιώ 

Δ ” , 

Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ θδομήκοντα η μετ χαρᾶς, λέ- 17 
/ υ ” 

γοντες' κύριε, καὶ τὰ δωιµόνιω ὑποτάσσεται ἡμῶν ἐν τῷ 
αι /’ ιωά Ν ια ιο 3 ” Ἅ υ-..ς 

ὀνόµιωτί σου. Ἐέπε δὲ αὐτοῖς' ἐθεώρουν τον σατανῶν ὡς 18 
” ” ΄ Ν υ 

ἀστραπὴν ἐν τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. | Ιδοῦ, Ἀδίδωμι” ὑμῶ 19 
λ 2 4 ο -// ” 3 / / Ν Ψ 

σην ἐξουσίων ὃτου πωτεὈ ἐπάνω ὀφεων καὶ σκορπίων, 
ο δν Ά ω λ η ”. 3 ” νΝ »ν. / 

καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ Ρ οὐδὲν 
ά Γν 2 Ν λ 5 ἅ, ΔΝ / [ό4 

υμᾶς οὗ μή Ἱ ἐλικάσφ. Πλῆν εν τούτῳ μὴ χαΐρετε, ὁτι 30 
Ν τ ’ ΙΑ. ιν ε / ν / λ 5 [ή4 

σὼ "σπνεύµωτω ὑμῖν ὑποτάσσεται' χαΐρετε δὲ 5 Ἡ, ὅτι 
μι ο ϱ ” {ῇ / ιἩ 3 ” 2 2. .. . ”- 

σὰ ὀνόματα ὑμῶν ᾿εγράφη εν τοῖς οὐρανοῖς, Ἐν αὐτῇ 91 
εως, ον / ε ” 

σῇ ὥρῳ ἠγαλλιάσατο " τῷ πνεύµατι 3} ὸὁ Ἰησοῦς καὶ 

4 ἀδικήσει. 

(19) καταξήσῃ. ῬΏ. οπΠί. παταδύση. 
Ῥατρετ. 1. 

ποῦ ὠποστείλανσός µε. Ὦ. οπη{. νὶηᾶ, 

| Εαάσθπι Ίεθο (5εά καὶ ὁ Ίοςο ὁ δὲ) 

Ἱη Πῃε «οπιπια(ἶς, Ῥοδί µε, αἀάνηί 19. 

194. 81τ, Ρρ. 31γ. Πϊογος. Ατπι Αλί. 
νοεζοῃ. ΥοΓς. (πι) δύο. ΒΤΏ. (8ἱ, β.) 

Ἀνε, Ρ. ἵππα, Ῥετε. Ρ. Αἰπι, Ἠ μἱμ. Τέ. 
εχο. νετοπ. νὶπά. Ρεΐκ. (η) δίδωκα. 
Β1,. 1. Μι. ο. 5οπιε!, ἵπ ργ]ποῖριο 
1εοίϊοπῖς. Ατγ. Οορί. 41, 8υτ. Ρ. ἵη 
η. Ψυ]ς. νετοτ. νίπά. Ὀτῖσ. Μπι. σαέ. 

6ετιι. 1. Εογ. µετις. ΟτἱΡ. Ρῖ5. 055, 
ααποίῖες. 0ΠΕΥ5. Τπεοάοτεί. ΜαςαΓ. 

Εριὶρ]. Πλας, Πωπείξ, Αποος, Ευβη, 
Ῥλ]]αρίν. Ὑἱπ]]. ίαρς. (ο)Ξ-1. Ο5ἱ6, 

αἰηᾳαῖας, ΟΥΡ. (ϱ)ξί(εέπποςσ Ιη- 
ῶοέ ἀλικήσουσι) Άγ, (α) 6Ε5. 

96. 40. 118. 124. 121. 151. 151. 918 
(οτη αἰ. Τ.) Ἐν. 1. 9. 18. 96. 40. αἰ. 

18. Ρ]αγεδνε, Μι. Β. Ρἱ5. ΗΠ. Ρῖς. Υ, 

8.16. Τά. (οίίαπι ΒίερΠ. 9.) Τ]σο- 

ΡΗΥΙ. Ἅ(ς) δαιµόνα, Ὦ. 1. 191. 151. 

ντ, ες. Ρ. εβαέ, Ῥε]σε Ῥθδῖ]ι ΟΣΤΟ 

(1) ὁ δὲ ἐμοῦ ἀνούων, ὠκούει 

5 Τ μᾶλλον. 

Τπεοάοτγεί. Βο]ο]ία, ἵπ Μι. α. 4.5, 
Απιῦς, Απιζγοσιιςί, ΆΑ πα. «οππε]. [ 
Ίτες. ΟΥ. (8ΔΞΑΟΡΕΕαΠΗΙ, 

(8ί, 5.) 1, 33. 69. 1, 91. 106, 194, 
121. 181. 151. 935. Εν. 1.9. 8.4. 18, 
19. 94. 86. 40. αἱ. 61. Μί. Ὦ., δἱ9. Ἡ, 
Ρί8. . 19. αἱ]. 99. Ἐά. 8Υ. αίσ. Αγ, 

Ῥετες. Οορί. Αθ. Αγπι. (οίἩ. Βἶαν. 

γυῖς, Π, Οοπεέαέ, Ο5ἱΡ, Ἐν. Αίῑ, 
Ἐεεροπε, αἆ ογ(]οά. Έα5. (0Ἠσγθ, 
ΤΠεορΗγΊ. Απιζος. Απιζγοσίαςί. Ας. 
| Παδεπί 918 (ουπι 3. ΤΊ. 108) εὲ, 
υέ νἰἀείας, Ὦ5. ΑΠ, Λας. ᾖ{(86 8ε- 

γρόφ». 151. ἔἐγγέγραπται. ΒΙ,. 1. 

Οοηρεϊίω. Ώας. ΟΥτ, ᾖ{(α) ἠὲ, ΏΕ 

1Π,. οιπ{έ.νογοῃ. τοτς, ζογΏ. νὶπά. εο]ῦ, 

γυ]σ. ο, οἰχείπ. Οἶετα. {(α) -- σῷ 
ἁγίῳ. ΒΟ8 (8ι. β.) ΚΙ, 1. 98. 69, 
114. 145. Μι. 10. ντ. υἱ. Άντι 
Ἠ1εγοβ. Ῥ6ΓΕ, Ρ. Οορί, 3. Αν, 
γυ]ς. Πί. (αοκο. Ὀτῖχ.} ΔαΡ. Ῥεάα. | 
ποπ αάάῑί Οἶεα, ᾖ()ΞΕΡΡΟ. 1οτ. 

γυ]ς. οπηέ. νοτοπ, γεῖςν υμάς Λΐβὴν 
δαΐ. Ρεγῖθ, Ε0Γν να. 
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μην οι. με δε ωῤά , ” .) ΗΝ. ψ 
εἰπεν' 3 εζομολογοῦμαί σοι ὕπώτερ, Άυριε του ούρανου 

Δ ὄν εν . 3 / ” 2 Δ -- 

ὑκαὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 

σΔΡ. Χι 

ο” μ.ο Ἡ / 3 Ν Ἀ λ ε ἁ 

συνετὠν, καὶ ἀπεχάλυψας αυτὰ νηπίοίς, ναὶ, ὁ πατῆρ, 
ο 6/ ” ο 7 / / / 

29 οτι οὕτως ἐγένετο εὐδολία ἑωπροσύεν σου. «Ἱ [Πάντα 

μοι παριδό" ὑπὸ του πατρός "μου". καὶ οὐδεὶς Ἰγωάώσκει». 
4 απ . ε οἳ 2.8 ν΄ Ν αν, 3 

τίς εστιν ο υἱος» εἰ μὴ ὁ πατήρ' καὶ τες ἐστι ὁ πατὴρ, εἶ 
κ νεο. .. ας η / ε Ν , 

25 μὴ ὁ υἱος, καὶ ᾧ ἐὰν [βούληται ὁ υἷος ἀποκαλύψαι. Καὶ 
λ λ λ κ... νε η, 3 / 

στραφεὶς προς τους µαθητὰς» ἕ κατ ἰδίων"' εἶπε" μακά- 
Ἶ . λ / εὶ / / 

94 ριοι οἱ οφθαλριοὶ οἱ Άλεποντες ἆ βλέπετε". Λέγω γὰρ 
ο ” ϱ Δ ” - Ν ο” /{5Λ/ 9 ., 

Όρο, οτι πολλοι προφηται "καὶ βασιλεῖς, ἠθέλησαν ἰδεῖνν 
κ ε.α / σε ολ ϱ᾿ Ν.ά ως ο 5 ΄ 
ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἰδον κωὶ ἀποῦσοαι ἆ ἀκούετεν 

αν ὁ 
παὶ οὐκ ἤπουσαν. | 

ο ΔΝ ’ // 3 / // 3 

ϱῦ Καὶ ἰδου, [νομικός τις Κἀνέστη, Σεκπειράζων αυτον 
ΔΝ / /“’ / Γό λ 3.4 / 

καὶ λέγων"  διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν Παἰώνιον" κλη- 
ος ών ' Ὁ δὶ α” Ν αι, σον . η, Αν ΜΗ 
26 ρονομήσω: ε εἰπε προς αυτὸὀν’ εν τῷ νόμῳ τί γέγρα- 

ς ” , δι ε δὲ ᾿ Ν αν η] 

07 πται; πὠς αναγινώσχεις: Ὁ δε ὠποχριθεις είπεν αγα- 

ΔΝ Ν .” 

ο καὶ στραφεὶς προς τοὺς μαθητας, εἶπεν 

ἀ πωρεδόθη μ.οἱ. 

Γ. εαπί, νετς, «ο]0. {ογ,. ρεγις, Τογε, 
Ίτεῃη. (8) ἐπιγωώσκει, ΟΕΗ. 39.91. 
194, Ἐν. 9. 18. 19. αἱ.δ. Μι.ς. ξ.ς. 
Ὢ, χ. ΙΤ. (6)Ξ-Ό. (δι. β.) Βατ)εγ. 
1. Υυ]ς, Τί. (εχο. Ὀτίχ.) Ῥοςί εἶπε 

(2) εὐχαριστῶ. Ματεῖοη αρ. ΕΡὶρη. 
γαξίαδ αρο εἰ οοπῇίεογ, Τοτί. αι 
Ματεῖίοη, (4) Ξ ΓΕ. Ματεῖοη αρ. 
Ἡρίρῃ, Τετέ, | πάσερ, ὁ «εὸς τοῦ οὐρ. 
Ό]επι, Ὠοπιίπε, ραΐεν εω]ὲ εἰο. Ὠτίκ, 
νϊπά, οογΏ. εο]ῦ. {ογ. | Ῥοςο. Οτὶς, 
(ϱ)Ξ:Ματείοι. (ο) Ξ Ρ1!, 1. 18. 
99. 49. 61. 63. 69. 106. 114. 118. 

190. στ. εί Ἰαί. 191. Μι. πι, τ. 10, 
Ί4, (είῖαπι Ε]Ζεν!τ.) Ῥοευς. ν. Οορί. 
1. Απ, Ὑυΐσ. Τί. (εχκς, εοτΏ. 
οἱ.) ἴτει. | Παδεπί Βατῦογ, 8. 
(4) ΑΒΟΡΕΕΗΙ.Ρ, 1. 19. 69. το, 
106, 194. 191. 191. 151. 918 (ουπι 

α]. 9.) 936. Ἐν. 96. αἰ. 19. Ῥ]ατεργνο, 
Μι, Υ. αἵ. 17. Ἐά. (οἱμ, 8ίαν, Υ υἱς. 

1:,) Ματεῖοη, ΤΠθορΙσΙ, -(ϐΞ 

Ῥοπ]έ Με. 1]. Ῥοβί στραφεὶ, Ατπι. 
(πα). -ἰ- καὶ ἀκούονες ἃ ἀκούετε. Ὁ. 

οαηί. - εἰ αιιγεδ, Πιι αιἶιπέ, «ο]ὺ. 

ὈτϊΧ. -ἵ- εί αιγεδ, φιλι αιαϊζιπί, φαξ 

αιιζ 19. {ο]. (ἱ) Ξ Ὁ, ο8ηΐ, γετς, 

εοτΏ. γίπάἀ. Μείϊοά, Τετί. || εἰ Πιοἱ, 
νετοῃ. ΄ (1 απροσπλόεν. 89. Με. 1τὰ 8 
Ἐναηρο]κίατία, (1) πειράζων. 98. 

ατ 108. 190. α]. 4. ῬΒατρετ, 1. Μί.α, 
Χ.ΙΤΧ Ἐναυρε]είατία, (απ). 
οαηί. Ματοῖοῃ. | ἵ- ἆγαβι. Μ. 
(α)5- Ματεῖοη αρ. Του, σεῦπῃ͵ 9, 
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πήσεις πύριον τὸν «εόν σου 5 ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, 
Ας, 6 ” -” μι] [ορ πι ο 

χαὶ εξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ εξ ολης τῆς ἐσχύος 

καὶ τὸν πλησίον 

6ΑΕ. Χ. 

/“” κα ο -” / /“ 

σου, Ὁ καὶ εξ ὅλης τῆς διανοίας σου᾿ 
« πα ΙΟ Δ .» 5 - ο, α / κ 

σου ὡς Ἱσεωυτόν. Ἐίπε δὲ αυτῷ' ὀρύῶς : ἀπεκρίθης' 98 
νά /“/ Β ἕπση" 

κ ασ’ Ν λ η ” π .. 9 ’ κ. ῤ 

σον εἰπε προς τὸν (ήσουν παὶ τίς εστί µου πλησίον 

ο» / απ Ν / ων ρε 

σουτο ποίει καὶ 'Ὁ δὲ, Ξέλων ἵ δικαιοῦν ἔαυ- 99 

ε Ν κ.ά »” Ὁ / / . 
Ύπολαξώὼν δὲ ὁ ἰησους εἶπεν ἄνθρωπὸς τις πατέδαμεν οῷ 

λ ι κ Ἱ ἴ .. κ Λ ιά 

ἆπο ἱερουσαλήμ, εἰς ἱεριχῶ, καὶ λησταϊς περιεπεσεν’ οἱ 
Ν υ ν] / /“” ν] εὶ ΔΝ Ν 3 / 3 ” ώὼά 

φοὶ Ἡ ἐδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἔπιθεντες ἀπῆλθον, 
9 / ιν 

ἀφεντες ἡμιθανη 
δὲ 6 ’ . ές ,) μ δω 5 / κ ΔΝ δὼ ” 

ἐ ἑερεύς τις κατέξεαιεν ἐν τῇ ὁδῷ εκείνη" καὶ ἴδων αὐ- 

χ- / ”’ γ ΔΝ / “/ 

συγχάνοντα.. Κατω συγκυρίαν 91 

Ἆ » ώ, κ ἳ Δ 1. / /”/ 

σον ἀντιπαρῆλθεν, Ὁμοίως δε καὶ λευέτής» 2 γεμόρωενος . 99 
5 κ / 3 ΔΝ ΔΝ 3 ” 

2ατὰ τον τόπον, Ά--- ἐλθων καὶ ἰδὼν ν ἀντιπαρῆλθε. 
, Ἅνρ ε 7 5’ , 3 ας πω ὉἩ 

"Ῥαμιαρείτης δε σις ὀδεύων ᾖλθε ατ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν 99 
΄ 1 Χ /”/” 32 νά ΔΝ λ / ν ΔΝ 

5 αυτὸονν ἐσπλαγ χνίσθη. Και προσελβων κατέδησε σα 94. 
» - 9 / ἆ »/ . ΝΔ (ψ ”. 

σρουµματα αυτου, ἐεπεχεων "ελαιον καί ουν" ἐπιει- 
/ υπ δα ΝΑ ος Ἡ Χά κ ” 3/ ες ς 

6ᾶσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἰδιον Ἄπήηνος, Ίγαγεν αυτον εἰς 
8 ὃ ” {5 2 2 ” αν  ΟΝ λ 1’ 
πανθοχειον Λαΐ επεμελήθη αυτου. Καὶ επι την αυβίον 96 

-...---------- 
----- 

{ο) ἐν ὄλῃ σῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἓν ὅ. αἩ Ψ., 

σου, καὶ ἓν ὃ, σῃ ἰσχ. σου. Ὦ. 1. (εχο, 

Ἠτίχ, ἔοτι) επι Β. 1. 191. 151. | 

ΑτίζουιαςΞΞ 1. αυαίοτ. ᾖ(Ρ)Ξ 
{εχς, ὈΏγὶχ. ἔογ.) Τεγέ. (ᾳ) ἑαυτὸν. 
ΑΛΑ. 69. 106. 151. 918 (οσα αἰ. 4.) 
260. Ὦν, ὅ. 96. α]. 16. ρἱαγεδνε, Μί. 
γ. 19. αἰ. 9, ΟΓἱΦ. θεπιε], (τ) ἔκρι- 

να. Ἱ. 40. 918 (ουπι τθ,) αἰσοῖκ ἐν 

8ΥΝ., Ῥετε, Ρ, ίὰ, ΕΡΙΡΠ. Ματοῖοη. 
(8) σώζᾳη, 9. 14. θ0. Ἰ6. Ῥατβοτ. Ἱ. 
Μι. ἆ. (εἰίαπι Ἱῃ 6ε]ιο]ῖο) σώοῃ. ΒαΓ- 
Ῥογ. Ἰ. σωθήσῃ, Οἶεπι, | Πες. Ονἶρ. 
(8) δικαιῶσαι. ΒΟ3Χ)Ρ1,, 151. Τἱ4ον. 
(α). ἐξέυσαν. ΕΟΗΡ. 1. 89. 191. 149. 
Α]. 14. εί Ῥατῦος, 2. Μέ. κα. 1τ, 

ελιά. γαὶς. νετοῃ. Ῥγϊπκ. νἰπά. Γου, 

ΡΕΓµΡ, δεΓήῃ. } 4)Ξ8ΡΗ.1. 191. 

Ὅ θμτ 

(6ορί. Ατπι. γι]ς. Τε) (ἳ) «ατὰ 
τύχα. Ὁ. Γουΐε, οαΏί. ]υγίωζίο, νους, 

οο)ῦ. «4εοίαὲέ αωίεπι μἱ, Ἡμἱρ. ὑνία, 

ου. Ῥετας. |. Ξ νεγοἩ. νἰπἀ. «οἱ ῦ, 

(2)58Ρ, 1. 98, 118. ϱορί. ἐλ/ὼ». Άτπο, 

Αγγ. Ὀγίκ. «ο Ὦν σπα ἐγαποίοφεί, γετς, 

(α)Ξ Ρ. 16. 49. 63. 68, 114. Εν. 89, 
Μι. πα. 10. 19. «Αὖπας Άπη, γυῖρ. 
ο8Π!. νογο. Ρεϊχ. 919. ΓγοοΝς «ΟΓΏε 

νἰπᾶ, Μπα. δαί. {οτ. Ρογι». ΤΙεο- 
ΡΗΥΙ. (3) ηἰ- αὐτὸν. ΑΡ. 49. 68. 114. 

194. 151. 990. Ἐν. 91. 8». Μι.κ. 10. 
υγ. για. Γι, ΤΙΗΕΟΡΗΥΙ. . Ῥουι ἄν- 
σισαρΏλθεν αάἁ]ί εοἶῦ. {9)Ξ 81.1. 
90. Μί, Ἠ. νετρῃ. νἰπά., «ορ. 
(ἆ) οἶνον καὶ ἔλαιον. Μι. Τ. Αν. Ῥοτο, 
Ρ. 19811, 8ΟΜοΙῖα αρ. Μί, .. 4 
218. (οσα ο ΡΗ | 



οβρ.χ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 917: 

ἐ-- εζελθὼν,, 
.. Ν ΙΟ 

χεις χαι ειπεν 

ον 1 ΄ ον, / ο -΄ ο 
Ἐεκθαλων' δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδο- 

| ες Ἐ αν ΜΜ. 46) ι) ων ΑΜ. ο. 

αυτῷ' επερελήθητι αὐτου, καὶ | ὁν τι) 
9λ ι ὃ , ΓΙ» 9 ο” 5 / η ΔΝ 

ἂν προσθαπανῆσης, εγώ, εν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε, ἀπο- 
΄ / α” // . /» ω 

26 δωσω σ0. 1Τς πι οὐν Ἀσούυτων στων τθίων Ὁ πλησίον δοχεῖ σοι” 

| / ο 5 / ι] Δ , ϱ λ ο’ 
«χα ΥΕΎονεναι του εώπεσοντος εἰς τους λήσπτας . ο δε ειπεν". 

- ΄ 4 ια 3 ” ιο . ο 8» 

ο ποίιήσας το ελεος ετ αυτου. ειπεν Ὁ --- δὶ’’ αυτω ο ϱ-' 

αν : ΄ Ν Ν ε / 

σους' ποθενου, ποαοι συ ποίειί ὁμοίως. ] 

οὐ Μμς νο Αμήν ) ης Ἡ μή 
96 3 Ἐφγένετο δε, ἐν τῷ πορεύεσθωι " αὐτοὺς, καὶ αὐτὸς. 

. ” “{ Ἡ / Φ ΝΔ ’ ΣΑ» ’ 

[εἰσηλθεν εἰς κὠμην τὰ γυνή δὲ σι, ονομαΩτί μάρθα» 
5 / »ν ” Ν ο’ 5. ὸ- λ ο” .” 

99 ὑπεδέζατο αὐτον 3 εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς. Καὶ σῇδε Ἰν 
. . ’ κι π Ν ο. 
ἀδελφὴ καλουμένη µαρία, ἤ καὶ ἵ παρακαθίσασα 
α Ν”/ Ν όδ αν - 4/59  Υ Ν / // |] 

παρο τους ποθας του Ἰήσου, Ίκουε τον λογον αν- 
- ετ Ν Α ” Ν λ / ; 

40Οτου. Ἡ ὃὲξ μάρθα περιεσπωτο περι πολλῄΏν διακονίαν" 
9 ος να) ; ᾿ / ϱ/ οἳ , 
ἐπιστάσα δὲ είπε’ Ἀυρίε, ου ρωελεί σοε, οτι αδελφή μου: 

5 ν /. ” Ν αν ( ὢ /’ Ἰ 

µονην ρε κατελιπε διακονεῖν ; εἰπε οὖν ἀὐστῆ, ἵνα μου, 

4 καν συναντιλάξθητα,, ᾿Αποιριθεὶς δὲ ̓ εἶπεν αὐτῇ ὁ {ησοῦς' 

μάρέα, μάρδων ζ μεριμνῶς χαὶ τυρθάζη περὶ πολλά", 

ο) . { .” 

ο δομεῖ σοι πλήδίου. Ρ οὖν. 

(92 Ξ8Ρι..1. 98. 118. 191. 151. Ὡν. Ὀνῖκ. {ογ. ρετας. | -- οὖν. 96. Μι. ΙΤ. 
19. Εά. Υτ. Αιεγ, Ῥετςε. Απ. Ὑυῖς. Ἅ3Ἀγτ. Ῥετδ, Ρρ. Αγιπ. οοἱ ο. (4) ἐν δὲ 
1. Απὸῃτ (5)5ΞΞΜί.Δ.ω. (1). σῷ. 8Ι.69. Οορί. Αι, Αν. (1) αὐ- 

“8ΡΙἱ.. 1. οὐ. 80. 118. 101. 10τ. Ἐν.. τὸν εἰσελθεν. ὮὉ. οιΠἱ. | αὐτοὺς] αὐτὸν, 

16, Οορι. Ατπι, Ὑυ]5, Τί, (εχο. νεγο, 1. 151. 8σε, Ἠϊετος, Μπα. σαΐ. | Ξ- καὶ. 
Ότῖκ.) Απιῦγ. (1) εἴσι. 19.81.4. ἍὮῬ!, 69. Οορέ.νετς. {(5)ΞΞΒ. | τὸν. 
Μι.ο. 19. Ἅ«(ξ1. 118. Απο οἶκο] σὺν οἰκίαν. Ο1,. 88. | -- αὗτᾶρ, 

Απιῦυ, Απςι Ροδί µε ροπῖέ ΙΤ). εατέ. 1.. 99. {() σαρακαθεσβεῖσα. ΑΡΟΣΙ,. 

(1) σίνα οὖν δεκεῖς πλησίον είς. Ὦ. οιπί. ΊἹΜασαγ. (α) αρὸς. ΒΟ011.. 88. 44... 

(ῶ)Ξ ΒΙ,. 1. 118. Ψυῖσ. Τί. εχο. Μαςᾳγ. (απ) κυρίου. ΒΡ,,. ντ. 
ομπε. ᾖ(α)516. Ἐν. 11. Βοδίσριῶν ἍὮΆῬετε. Αγ.Ρ, Οορί, ἆδίλ. Αγπι. 8ὺΥ. ;. 

Ροπαπί 60. 116. 190. σγ. Μί.ω. 19. ἵππι γυ]ς. Τί. εχς. νετοῃ. (1) σῶν 
Άτπι. [{ ξ- σριῶν. Υογςο. (ο) ΑΟΩΡΞΕ λόγων. 10. 40. 121. 191. 10271. Ἐν. 48. 

1.5. 69. Το. 194. 151. 918 (οἵιπι αἱ. 8.) αἱ. 18. Μι... Ε,ς. ρ.ᾳ.7. 11. 91.6. 
900. Ἡν. 94. 99. 40. 8]. 168. μ]µτυξνο. Ἐά. Ἀγτ. Ῥογες. 41. Άτπι. (2) --. 

Μι ΒΗΥ. αἱ. 15. Εά. ΤΙεορ]ΙγΙ. νογοη. νογο. οοἳὮ. νἰπά. ΑπιΏγ. ίογ.. 
ΑΙϊ αἰο ογάϊπο. «(Ρ) δὲ ΡΟΣΡΕΙ, Θορυθάζη, (οπιἱρεῖς ορρ{οτῖς) Ὦ. Τωγ]ας. 
1. 16. 95. 69. 151. 151. 999. ἵππι. {ειοπηΕ. | συρξάδη] Φορυθάζη. ΒΟΡΗ,, 
Με. κ. 6ορι. 9ΥΓ.Ρ. μπι, βίαφ. οτε. 1. 38, Ενας, 1 πολλὰ]. πολλοῦ. 920. 
γρτο, καὶ εἴπω. 1. 108. Υ.]β. Υετοῃ.. | γιὰ 
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9 Ἑνὸς δέ ἐστι χρεία., µαρία Ὁ δὲ τὴν ἀγωθῆν μερίδα 42 

σ ΑΡ, Χ. Φε, 

ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφοιρεθήσεταν ὑπώώ 

εΚαὶ [ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἓν τόπῳ. ἐτρὶ 1 

προσευχόµανον, βαν ἐπαύσατο, [εἶσέ σις τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ πρὸς αὐτόν' κύριε, δίδαζον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, 

παθὼς καὶ Ἰωάννῆς ἐδίδαξε στοὺς μιαθητὰς αὐτοῦ, Εέπερ 

δὲ αὐτοῖς ὅταν Ἀ σροσεὐχησθε, λέγετε’ πωτερ } Τ ξ Τ, 
ς / μή 
ὠγιασθήτω ᾿το 

/ / 

ονομά σου -ᾱ 
2 ϕ /“”/ 

π ελβέεγω  Ἅ«Ὁ ου ἡ βασλία”" 
/ -” Ν ει) / ” . 

ΡἩΤ Τὸν ἄρτον Ἱ ἡμῶν” τὸν ἐπιούσιον 3 δίδου’ ἡμῖν "τὸ 

ἳ1- ἡμῶν. ” ο) ν ... 

κ Τὸ εν τοις .. μμ. .. σου. 

Ρ΄ἢΤ γενηθήτω τὸ Φέλημά σουν ὡς ἐν οὐρωνῷ. λαὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 

(4) Ξ ΓΡ. οαπί. νετοπ. γετς. «οΓ8. 
νῖπά, οοἵϱ. ΟἸεπι, Απιοτ. ἴστ. ὀλίγων 

δέ ἐστι χρεία. 38. Ατγ. ὀλίγων δὲ ὧδε 
χρεία ἴσσι. Άτπι. ὀλίγων δὲ ἐστι χρεία ἢ 
Σνὸς. Β1,. 1. Οορί. 5. Ἀγτ. Ρ. ἵῃ η. 

ΟΓἰς. (ἵπ οαίεπα αρ, Οοτάες,͵) Ε3511. 
ΟΙγπιρίοάσουγ. ἆοᾖ, σοοπτείτα. Πες, 

Άιρς. 5οππε]. || Ῥε]ο]]α νεί. αρ. Μι. οί 
ἕνὸς οἱ ὀλίγων οχρ]]οπαί. Ῥομο]ίοστα- 

Ρήα5 νοῖ εοὐΐσοπι 5εοπίης οί οἱ πεῖ]οπα 

πορίτοτιπι Ὦ{, 1: νε] ρτεείο οἳ ἔιςε- 

ταπί Ρ]αγες οἶνα εράἱερβαῖνε «ΟΠΙΙΠΘΗ- 

τατΏῖς ἀϊνετεας ἸοοίῖοποςῬ εχΠἰμοπίθς, 
| ἔστε] -ἰ- κυριεύουσα. 89. Ὦᾖ(0)Ξ 

Γά. Υαἱσ. οοάά. ΠΤίαΐαν, αυ απίεςς- 
ἀεπίῖα οπάσπέ, Ηϊεγ. Απιος, γὰρ. 

51, 1.69.151. Ἐν. 51. β]αν. 1. Βαςῇ, 
Απίιϊοσμης. Ώαππαςς,. (ο) Ξ ΟΡ1,. 

211. ο«πΠῖ. Υοτοη. νοτο. οοτΡ. νὶπἀ. 

(ἀ) Ἰναπσειἰρίατία Επί πα]ας οαρῖεῖς 
Μιησαπέ αρ. 11, 291.398. Ἅ(6) ἐγένετο 

δὲ Α.90. Ἐν. 46.Μι. 10. (8) ἐρήμῳ. 
σορι. Απγ. (5) -- καὶ ΏΜ.21. 99. 
ΤΙ. Μι, τ. «απί,. νεΓΟη. νοτς, ν]πά. 

σο]ῦ. οοεῦ. Απίο προσευχ. εἀάάΙί 28, 
(339). προσεύχεσθε. ΑΟ. 1. 69. 194, Ἐν. 
18.1. ΣΤ. Ἐά. | -ἵ-- μὴ βαττολογεῖσεν 

ε΄ / - -- 

ὧς οὗ λοιποί: δοκοῦσι γάρ σινες, ὅσι ἓν σῇ 

πολυλογίῷ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. ἀλλὰ 

προσευχήµενοι. Τ). εαπί. Ἑ, Μαίίμωο, ο 

αὖο ο(ἶαιαὶ 6ε(µεπό ῥργεσσπ Γογπσ]α 

Ἱπέατρολαία οί... ϐ) Β.]1. στ. 190. 

5, εἰ Ἰαί. ΛΙνς, Ῥο5. ἵν. Υ αἱ ς. {ου, 

(οἱ. Πατ] Οτὶρ. Μακζἷοι. αι Τετ. 
{ Λάερί ἵη Βἰαν. εαπί. νετοπ. Ὀτὶκ. 

Ρεγιβ. σαί. | αποίε, νοτς. εοἳῦ. εὐτΏ., 
Μπι, νίπὰ. (Κ)ΞΡΙ. 1. ὅτ. 180. 
5. εί]αί. Λ]α5. Αππι, Ῥοετς, ν. Υυ]ς. 
{ογ. Μπι. σαΐ. (οἱ. Πατ] Ἡ Ο5ἱΡ, Ματ- 

οἵοπ απέ Τετίέ. Ξε[ο]ῖα ἵπ 86. 98. οἱ 

ἵη Μι. α. 4. ρ. ἀῑδεγίε, |. Αἀάεοί ἵη 
Ῥ]αν. εαΠέ. Υετοή. νετο. 60Γ0. οο1ϱ., 
Ὀπήκ. Ρετυς. νῖπά, Ἠῖαι αοιἁ. (4) - 
Ῥ. (π)-- ἐφ ἡμᾶς. Ὦ. οαπί. (η) ἐλ- 

θάσω. ΟΡ. 19. (ο) ΕΏ. δτ. | Νγεε. εί 
Μαχῖπιας οοη{6ς», 1060 ἐλθέτω ἡ βασι- 

λεία σον, ἸμπσΏπι βογῖρεϊςεο {γαζηέ: ἐλ- 
θέσω τὸ ἅγιον πνεῦµά σου ἐφβ ἡμῶς, καὶ 

καθαρισώτω ἡμῶς. ἄΕΥΠΙΔΠΙ5 ΟΡ. ἡ βα- 

σιλεία σοῦ «εοῦ, πὶέ, σὸ ανεῦμά ἔστι τὸ 

ἅγιον. | Είπα Ματοϊοηααέ Τεγὲ, Ἱα- 
ἆνς αγριπποηΗ{ ροίἩήοπεπο εαδέἡὲέ ἴπ 
Ίοσυπα νογβογύπα: ἁγιωσέήτω σὺ ὄνμά 
συν. (ϱ)Ξ ΡΙ. 1. 190. 6ν. εἰ]αι. 
Αθ, Άγια. Τις. εοτῦ. ἔος, Μπα. σαΐ, 
Ο5!ς. ἀϊδενίθ. Μαγεῖοη νο] Ἔονί. Ἠϊογ.. 

Ααςι ἀῑδ. Ῥεάα, | Αιἰησατπί «ομο]ία 

Ἰη Μί, α. ᾱ. 5. εί ΤΠεορΗγ]ν Λάοεί ἵπ. 
Ιαν. Βαχ. εαηΐ, νεΓος. Ὀπὶχ. Ρον, 

νίπά. οοἳβ. (οἱ. Ίπ νενο, Ἱνατ]. εἰ «ο, 
ππο Ἰαὲ, Μ{. οδέ {απίέηπα : [αι νοζυπέαα 
έμα. ση. ΑΟΡ, 15.69, 114. Μη, 
ο. 11. (ᾳ4)Ξ191, ἡμῖν, Μι, ο, ο. 11. 

συ. Ματεῖοη αρ. Οτῖς, ἵῃ οι ῥ 
(9) δὸς..Ὀ. 9. 21. 98. 99. 40:71. 106. 
16. Μι... (8)ςΜί,9, σήμερον. Ὁ.. 

ο 

| 



0ΑΡ. ΧΙ. 

4 Λα) ἡμέραν" α 
Μοδ Ἆ . Ν 
ποι γαρ αυτοί 

αἱ πο / σς ο” {4/ 
δή εσενΕΥΛς “Ίμας 

αὐτούς"' 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 

Καὶ ὄφες ἡμιν 

κἀφίεμεν 

εἰς πειρασμὀν. 

919 
ρα ϱ ης αι να 
σος οαρτίας Ίρων" 

λ / ας Πε ΝΔ 
Υ παντὶ ὀφείλοντι ἠων. καὶ 

. Καὶ εἶπε Ὁ πρὸς 
αλ « .” / / λ / /“/ α 

τίς εξ ὑμῶν εξει Φίλον, καὶ “πορεύσεται προς 
4 / Ν ἀ “”/ // ι ος” ᾱ . 

αυτον μεσονυλτίου, καὶ ᾿Οδειπη αυτῳ' Φίλε, χρησον μοι 

6 τρεῖς ὥρτους" Ἔπειδὴ φίλος ἕ-- µου” ἔπαρεγένετο ἐξ 
Δοῦ / ες. Ν » / εἰ θη σα ω. Κά . 

” οὖου προς ϱ.ε. καί ουκ εχω ο παρούησω ουτῷ ου εί 

) 1” 2 Ν ./ ’ / φ 2/ 6 

νο ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἰπ]' μή μοι κόπους πάρεχε" ᾖδη ἡ 
/ / λ ΔΝ / 4 -” » ΔΝ 

φύρα Ἅελλειστοίν οί το παιδία (ου μετ εκου ἒεις την 
κ / “/ σον κ Ἡν. λ ο 2 . / 
Ἀ κοίτην΄ εἰσίν' οὗ δύνωριωι ἀναστὰς δοῦνωί σοι. ἃ Λέγω 

σον : εν» πλ πω ” 

4 ολλὰ ρυσαι ἡμᾶς ἀπο του πονηροῦ. 

9. 3289. 29. 40. ΤΙ. 106. Ἀστ. ρ. Φα. 
γυῖς. Τι, [ Ἐσς. 5υγΓ. Ρ.ἵη πι. γυ]ς. 
Πῃ5, 6ΕΓΙΙ. 9. ἸπαΓί. βαΐ. ῬεΓί5. οπ]- 
Πῃετ. Πατ]. Ἀεπο]ία ἵη Μί.α. ᾱ. ς. 
ἀϊδεγίς, [{ Ξ- σὸ. 'Ἐά. Οτὶς. Εῖς, 5εἀ 
αΏοὶ πα ῦεέ. 
118. 909. τὰ παραπτώματα. ὅ9θ. τὰ 

ὀφελήματα, Ὦ. 191. εαΗέ. γετοπ. ο) Ὀ. 

οο]δ. Ῥεγις. ἰοἵ. | Ἐες. Ο5ὶς. ἀῑξ. 
(α)Ξκαὶ γὰρ. . . ἡμῖν. 995. | καὶ γὰρ] 
--- καὶ, 14. 59. Ἑν. 18. 19.590. ΜΗ. α. 

{ Βατῦεγ. Ἱ. [| καὶ γὰρ αὐτοὶ] ὧν καὶ 

ἡμεῖς. Ὦ. εαπέ. νοχοη. οοτῦ. Μπι. ΡΓΙΧ. 
οοἳ), οἷοιέ εἰ ἐροῖ, νετο. νῖπά. οἱφιῖάεπι 

εἳ ἱρεῖ, Υ π]ρ. ΓοΓ. ρεγις. (οἱ. (κ) ἀφί- 
ὁμον. ΑΡΒΡΈΚ. 1. 9. 19. Τρ. 194. 

1956 αρ. ΒϊτοΠ. 184. ΑΙῑάς. Μ{. Χ. 
Ἐά. ἀφήκαμιν. Οτῖσ.Φεππε]. (Υ) σοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν. Ὁ. «απ. γετοΏ. «οτΏ. 

οοἵ ο. [ πανσὶ] τῷ. 39. 00. Ατγ. Ῥετς, 
Ρ. σωνσὶ τῷ. 1, 90. 108. 934. Εν. 85. 
86. Μί.α. ἔ, Οτῖς. θοιπε]. (5) -- 
Ἑνγγ.ρ. {8)Ξ8Ι..1. ὐΤ. 190. 6γ. 
εἰ Ίαι, 191. 99603 ΑΠάς, Μι. ἆ. Ι. 
ΆἉτπι. ΟοΡί. αρ. ΜΙΠ. εἰ Ῥεης. Υμ]ς. 
ου. Ῥετι». Μπι, σα{. οἱ. Ἠασ]. Οτῖς. 
ἀΐς. 5εμο]ϊα ἵη «οἆ, 96. εί ἵπ Μι. α. 
ἆ.ς. 10 ἀῑδοτίο. Ματεῖοι γα! ΤεΓί. 
Ἠϊετ, Αυς. ἁῑς. [ Ἠαδεηέ Οορί. εᾱ. 
Β]αν. σαΏ{.γοτοη. (νοτο, 184) ἐοτῦ. 
οἱ. Ὀτ]κ. νὰ. ΤΠεορΗγ!. (Εα()γ- 
ἡίμς εοµαπα. ὁ. ὦ. 4. Ιεοίότες εἰπιρ]ῖ- 

(8) τὰ ἁμαρτήματα, Ἱ. 

4 ο) ἐρεῖ 

οἴίετ αὐιεσαῖ αἆ οοπιπεηίαγῖαπι ἵπ 

Μαἰ(ποδαπι.) (9) Ξ Ώ. οαηί. Μαϊ - 

εἴοη αρ. Γρίρῃ. «εδι», οοἵδ. (0) πο- 
ρεύεται, ἵ.. 49. 69. 893 108. 1191 αἳ, 

6, Με. 11. νετοπ. (4) ΑΏστ. (8ἱ. 

β.) ΚΜ. 109. 42. 69. 106. 114. 145 ἵπ 
τη. Ἑν, 18. 19. 56. α1. 14, οί Βατῦογ. 
2. Μι. ο. Ε.κ. 10. 11. στ. Ἀτγ. Ῥεςς, 

γι]ς, νοτοὮῦ, νἰπά. «ου. σαι. Μπι. 
Ρεγις. Οοπδέίαί. Ῥα5. ΕΒαπαςς. 

(ε)ΞΟΕΚΣ5. 28. 36. 40. 61. 64.19. 
Τθ6. 89. 108. 119.53 115. 116. 118. 
12τ. 190. 5η. 149. 2929. 230. Ἐν. 9. 94. 
96. αἱ. 90. οί Βατδετ. 6. Μι. Υ. αἱ. 
14. Ἐά. Ὀντ. Βίαν. οοτΡ. Ῥπίβγπ. 
ΤΠεορΗγΙ. μοι, ΏΜ. 63. 69. Τ1. 106, 

118 950. Μι. τ. Χ. οππέ, «οἱΏ. 
(Έ) πάρεστιν ἀπ ἀγροῦ. Ὁ. οαπέ, [[ ἐξ 
ὁδοῦ]Ξ-96. 66. Ῥουί µε ροπί 996:  -- 
κ  σἷα 1. Ι Ξ- πρός µε. ΥΕΓΟΠ. ίσα. 

(5) ἓν σῇ κοίσῃ. Ὦ. δτ. ἐπὶ ας κοίτης. 

118. ἴπ οἰγαίο, «οἱ. ἵπ ειδε, Ὑ ιι]ς, 
σαπί. Εογ. Ῥεγδ. «οἳΡ. σστια. , ἴπ 

εκβέῖεπι, νὶπᾶ. ἴπ οπδίομίο, νΟΤΟυ, 

Ἐτϊκ. (ο]. (τι) -ἵ- Εέ οἱ {Πε ρεγδεύῦε- 
γαυεγέέ ριιῖσαπς, Άτπι. εᾱ. Ὑπ]ς. νὶπὰ. 
εοτΏ. «οΙῦ. σαϊ. Τετί. πέ νἰάἀείαη, 
Απιρτ. Άηπσ, Βεάα. | Νοα αἀάιηπί 

ο Ατπι Π]βι, ομΠἰ. Υοτόπ. (νοτο,. Ἠἱαί) 
ο Ἡ 1. ἴον. ρετῦς. γυΐς, πα». ΔΡ. 

Ἠεπίει. ὉΠΓΥΦΟΙΟΡ. - 
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« ” τς 

νβν 

ι) διά ὸ θε) αὐτοῦ Φίλο» διά ή τὴν ἀναίδειων αὐτοῦ ἔγερ εις 

ἃ χρήζει. Κάγὼ ὑμῶν λέγω" Ταΐ- 9. 
... ν / ε νι ον ο 

σεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε,. 

ΤΥΑΤΓΤΓΕΛΙΟΝ ᾽ 

ὀὺ δωσει. αὐτῷ ἀναστὼὰς, διὼ τὸ εἶνουι ο 

6ΑΡ., ΧΙ. 

ἱ 
καὶ 

δώσει αυτῷ 42 ὅσων 

Ν / « ιο Γ ” 

καὶ η ἀνοιγήσεται ] ὑμω. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβά- 10 
: ε .,ω ε / ν ” , 

νει καὶ ὁ ζητών ευρίσχει᾽ καὶ τῳ βούοντι Ὁ οὐ ἀνοιγή- 
/ π/ /“”” ΔΝ ε -. Ν / / , 

σετω. ] Ὁ Τψα" δε Ρ- Γι” ὑμῶν Ἱτὸν πατέρα αἰτή- 11 
κ.ε εν λ (4 ᾽ λή ων κ μμ το 

σει ο υίος τον 3 λιῦον επἰθώσείι αυτω» "ἡ" "και 
9 / ) ” )] . 

/Χόυν, μη ἀντὶ ζάῤύος ὄφω αι ἐσιλώσει αὐτῷ» 3 Ἡ χαὶ 12 

εὼν αἰτήση” ὠον, τ μή’ ΄ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ; Ε, 18 

οὖν ὑρωεῖς, πονηροὶ Αὑπάρχοντες,. οί λσε Ρ ' δόµατα ἀγαθὰ κ 

ἐν ΜΗΝ ο ᾽ Ἡ / 
ο ὅσον. Γον) ἀναιχθήσεται. κ. Ε{. Ρ ἂγαθὰ δόµιωτω. 3 

(1)-Ώ. οππίι.  (Κ) αὐτῷ φίλο». 918 
(οσπι 9390.) αὐπὸν φίλον. Α. 36ΥΧ3 αἱ. 6. 

Με. Ἱ, η. ΙΤ. φίλον αὐτοῦ. ΟΙ,. 115. 191. 

151. Οµὶς. Εἱ5. Βα8. 0ΠΓΥ9. Μασα5. 
αὐσὸν φίλον αὐτοῦ. Ἰ). φιιοᾷ απιῖει ε]ις 

6, Ὑμἱς. οαηί ΑΙ. φιοᾷ απιῖεις 

«ωονὲή, απ (1) ΡΕΗ ΙΑΝ. (ὲ. σ.) 

1. 10. 11.36. 40. 69.19.89. 121. 191. 

1453 151. 151. 9ἱ8 (ουπι αἱ. 8.) Ἐν. 
2. 4. 9433 96. αἱ, 65. Μι. Υ. αἱ. 18. 
Τά. ΟΥΡ. εεπιε]. Βα.. Μασαγ. Ἔλεο- 
Ρὴγ]. φιαπίωπι, επΏί. φιοίφιοί, Ν αἱ. 
σο]ῦ. 5ετιῃ, σα. Γ0Γ, Ρ6γ.8. φμαπ- 
ἔρ8, νετοπ. νετς. Ὀτὶχ. νυἶπά. εογΏ. 

μι. 5. 

ΕΕαΗ5, 11. 12. 

Ἱ - ἄν. 1. Εν. ὁθ. αἱ]. 9. 

(πι) ὠὀνοιχθήσεσαι. 

118. 191. 915 (οσο αἱ]. 4.) 2293 2950, 

Ἐν. 9. οἱ. 18. Μι. Υ. ο. 5επιο! ἀ. Ε. 

βύπιο! 1. ]. Π. (4) ΑΡΓάΗΚΡ. 11. 

101. 918 (οεαπι αἱ. 6.) 9393 980. Ἐν. 
18. 19. 86. 81. 29. Μι, Υ. ο. θειπε] ᾱ. 
Ε, εειαο! ἶ. |. η. ἀνοίγεσαι. Ὦ. (8ἱ. β.) 

καΠί. 

151. Ιίοπι Μι. ο. 5οιπεῖ, 81. Ρ. ἵη 
1. Υυἱςδ. ουπί. «01. ραί. πα. ον 

Ο5ίΡ. Λι. σίνος. 3138. σί, Ἐν. 11. 

41ο, νετοη. οοτΏ. νιπά. (ϱ) ας ἅ 

ΑΒΟΡΙΕΚΜ. 192. 98. 42. 64. 69. 89. 

91. 106. 194. 151. Εν. 9.18. 19. 99. 

96. αἱ. Ι1. Μι. ο, Ὀἱ5. ἔ;ρ. 2. 10. 11. 

(ο) σίς. ΡΙ,. 91. 93. 49. 64., 

αἱ. 4. (Βυτ. αίν, Ῥευςα, Λτπι, γυὶς. 

τι.) Οτὶρ. Ματεῖοι αρ. Ερίρα. Λας. 
βοπιε]. (α)Ξ Μί.ο, εεπιε], νοΓοή. 

Άαθ. Ῥοψί αἰσήσει ροπιπί Β. Μί. 11. 
| --σὸν. 1. 191. (6)! 151. γιὶς.. 

οο]ὺ. ΕΟΓ. ΡεγΗ5. Απίς αἰτήσει Ροπυπί 
). στ. Μί. 1η. 8υτ. Ρ. ἵππι. ΟΕἷ5. |. 
Ξ- ὅ. 1. ΟΜἱΡ. | -- αὐτοῦ. 1. 60. 194. 

930, Μέ. ο. βειπε]. Ε. 8γγ. Αππι. νε- 
τοῦ. οοτὺ. σαΐ. Ὀτῖχ. Ὠϊα]. ο. πιάτο, 
(8) ΑΟΡ{ΓΕ «ΙΙ. 1. 88. Ἐν. 5. αἱ. 60. 
εἰ Βατῦογ, 8. Μι. Υ. αἰ. 18. Ἐά. 
Οορί. 35, Ρ. (5εά τες, αἀάῑίαγ 6, 
ουεΙο.) δ]αν. Ὑπίς, ομπί, Μπι. 60. 
Ρα]. ο. Ματο. ΤΙΕΟΡΗΥΙ. Ῥπίλγη. 

αιί οἱ, νετοπ. Ὀτίχ. ραέ. «ο. Ρρογις.. 

(05.89. 108. 101. 995. Εν. 91. Μί. 
χ. γυὶς. Ἡ. {(α) --ὃ σκορπίον. ση. 
(κ) ν..19-- 151. Ἐν. 81. οἱ. | Ἰ καὶ 

ἑὼν] ἤ. Ι,, καὶ «ἐὰν. Ο. Ἀγτ. ἢ ἐὰν. 36. 

98. αμέ οἱ, Ὑυἱρ. ῆ. ἢ καὶ. Β. 1. 69.. 
996.. Μι. ο. 5ειηε]. ὰ ς. πιαγο. 
ἐὰν δὲ καὶ. Ὦ. εἰ οἱ, «αΠί. (Υ) αἰσήσει, 
ΑΡΙ,, 1. δρ. 19. 181. 935. Ἐν. 9.18. 
19. ραγεδνα. Μέ..ς. 8. η. αχ, 10, 
11. μά. (σα) Ξ ΒΙ, Ἅ{() ὄντε. Ὦ 
ΚΜ. 86. 49. 64. 91. 118. 114. 1οτ. 
αἱ]. 6. Μέ, 5. τ. 10, τ. Βεο]ία ἵπ 
Μι.α. 4. 5. Οἶεπι. Μαντείου. ΡίαΙ, η 
πας. ΑίΝ, . (ϱ) ΑΛΡΟΡΕΘΗΙΒ. 



0ΑΡ, ΧΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. οι 
ὃ ᾗ, κ δώ / ο αν / .” « λ ο : 32 

δόναι τοις τεχγοις υ 9, ποσῷ Μαλλον ο πατήθ» ο εξ 

οὐρωνοῦν δώσει ἆ 
. π/ ”. . »” κι. οἲ 

πγευο ογ/ο) τοις αιτουσι αυτον ο] 

1 ή / Ν δι κ  {ρ / 

εΚαὶ [ἦν ἐκξάλλων δαιμιόνιον, Εχαὶ αὐτο ἤν πωφον) 
μμ, ν ” η οᾱ / ελ αι ώσε ε 
ἔγένετο δε, του δαιμιονίου 5 εξελθόντος, ἐλάλησεν ο κὠ- 

16 φός' καὶ ἐθαύμιωσωαν οἱ ὄγλοι. Τιὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἰπον' 

ἐν (εελζᾳδοὺλ, ο ἄργοντι τὠν δαιμιονίων, ἐχθάλλει 

16 σὼ δαιμόνια. ἵ Ἕντεροι δε, πειρώζοντες, σημεῖον παρ 
... ᾿ -” / 9 ) ο 4 

17 αὐτου ἐζήτουν εξ οὐρανου. 
αν Ν ν // ον 

Αὐτος δὲ 1 εἶδως Τὰ αὐτῶν 
Ν / ια ] ” .” /’ μα ή. 

στο διανοήματα, ειπεν αυτοις πασα (βασιλεία εῴ εαυ- 
Δ Ὠ ι) /“ 3 ζω ΔΝ ο’ νο α’ 

σην διαμιερισθεῖσα ἐρῃμουτα καὶ οἱπο0ς ἐπί 0ἱκον 

190 Ἐπίπσει, Εί δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διεμιερίσθη, μες 
” 3 ” / / 

πως σταθήσεται ᾗ (βασιλεία αυτου; οτι λεγετευ ἐν (εελ- 
Δ ἳ » κ Ν 

19 ζεβοὺλ Ρἐχθάλλειν µε τὰ δαιµόνιω. Ε{ δὲ ἐγὼ ἐν (9εελ- 
Ν 3 / Ν β 6 5, « ο 2 Φ 3 

ζεβου). ἐκδάλλω τὰ δαιμόνων οἱ υἱοί υμων εν τει Ἱεκ- 

218 (ουπι αἱ]. 8.) αἱ. 49. Ῥ]πγθδνο. 
Μι. Υ. αἱ. 19. Ἐά. 8ΥΤ. Βαν. σαη{. 

Μαγεῖοῃ. Ρἰα]. ο. πιατο. ΑίΠ. Τήθο- 

ΡΙ1. Βοεμοϊῖα ἵπ Μι.α. ἀ.δ. (6) ἐξ 
οὐρανοῦ. Ἱ. (ορί. ἄε οαΐο, Ὑυ]ρ. 11. 
ὁ οὐράνιο. Λιςδ. ὁ ἐπουράνιο. Ματο. 
αρ. Ερὶρ]ι. ὁ ἓν σοῖς οὐρανο;. Μί. ο. 

εσπιε]. Η]εγ. || Ξ- νιπἀ. (ἆ) ἆγαθὸν 
δόµα. Ὦ. 0οἆἆ. αρ. ΑπΙΟΓ,ςπηέ, νθτοῃ. 

-69ΓΡ, νἰπά. «οἱϱ. ΟΥ]Ε. Ρἱ9. δόµατα 
ὤγαθὰ. 106, Άτιη. πνεύμα. ἀγαθὸν. Ἱ,. 

π. 60. Ἐν. 4. 12. 18. 19. Θγγ. ρ. ἵη 
πα. Ὑυ]ς. ΓοΓ. Ῥεγιῖ. χάριν πνευματι- 

κάν, Βε]μο]ία ἵη Μί.α. ἀ. 5. βρίγ{ιηι 
δοπιῦπ ἁἀαίωπι, Ἰάπι. Φοπιηι «οπιηι 

δρέγέέμδ φαποίέ, 541, (6) Υε. 14.] 
σαῦτα δὲ εἰπόνσος αὐποῦ, προσφέρεται 

αὐτῷ δαιμονιζόµενος χωφύς: καὶ ἔκέα- 

λύντος αὐτοῦ (ἐ]εείο 1ο, ος Π{.) πάντες 

ἰθαύμαζον. Ὦ., «αηί. Ιίοπι Ὀτίκ. σο]ϱ. 
0) ΞΑ2ΡΙ.. 1. 959. 118. 191. 151. 
Ωαρί. (5) ἐκοληθέντο. ΑΙ, 39. 69. 

96. 124. Μι. «. Ιαν. απἱάθαι, οήι 

ε)εείδοεί ἀαπιοπῖιπα, ν ἱς. Ἡτ, (α)-ί- 

σῷφ. ΡΟΚ.Ι.Μ. 98. 49. 106. 118. 114. 

194. 151.ν. 18. 19. α]. 6. οἱ Ῥατῦςτ, 
γο!, 1. 

οΑυοί, 4ε ΡΓοπ.. 

1. Μι. ο. Ε. 10. «ῶΑ. (9) «2 5δὶ 
ὦποκριθεὶς ». καὶ ἀποκριθεὶς εἶπε" πῶς δύ- 

ναται σατανῶς σατανῶν ἐκθόλλειν ΑΤΡ) 

(δι. ϱ.) ΚΜ. 106. 145. 151. οἱ8 

(ο 5. 108. 990.) 991, ἵπ πι. αἰ. 16. 

Μι. ᾱ. 1. τ. Χ. Ζ1π πιατςσ. 10. 9, 

Ἀγτ. Ῥ. σαπί.  (Κ) ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτευν 
παρ αὐτοῦ. ΑΒΡΙ,. 13. 194. 191. 

151. Ἱίοπα 69. γυ]ρ. σαπέ, ν]ᾷ, Ρεῖκ, 
010, εοτΏ. σοι. σα. Γο05, Ῥογιβ. 
(1) ἰδὼν, ὅθ. Εν. 18. Με. ἀ4.ο. γι1ς, 
Η, εχο. εαΠέ. (πι) τὰ διανοήµατα αὐ- 

τών. Α. 167, αἱ. 4. ρ]υτεδνα. Με. 10. 
Ἐά. Υυ]ς. ΠΕ. εχκς, εαπέ. (η) µι- 

θισθεῖσα. «Μ. 106. 194. αρ. ΑΙἱ, 9956. 

Ἐν.Ι18. αἱ. 10. Μί.α. . 11. Ἐά. Απίς 

ἐφ᾽ ἰαυσὴν ροπαπί ΑΡΙ,, 194. ομπί. 
(ο) ἆοηιιδ διργα ἆο- 

πι ροδέέα, εα{. νετοηῦ. (Ρ) ἐκθάλ- 
λε. 190. Εν. ἐκξάλλω. 918 (ειπα 90.) 
νοτοῃπ. νἱπά. οοτΏ. ἐκθόλλειν. 69. αρ. 

ΜΗ. Μι.5. (4) ἐκθάλουσι, Ἱ. 181. 

Ἐν. 18. 19. αἱ. 4. ἐκεαλοῦσι. 40. 918 

(επι 8. 9.) ν. 9. αἱ.6. Μι, ς. Ε.τ. 
11. «ἩΠέ. «1εοεΓπί, ρεγῖς. 

4 



θάλλουσις Γπριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔέσονται. 

Ε/ δὲ Σἐν δακτύλω «εοῦ ἐκθώλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 20 

ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἡ [βασιλεία τοῦ »εοῦ, 

ρὸς καθωπλισμένος | 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

διὼ τοῦτο 

6ςΑΡ. ΧΙ, 

6“ ε 

Οταν ὁ ἰσχυ- 91 
ΔΝ ε ” .] ΔΝ ” 

σήν εαυτου αυλην, εν 
» ι) Ν χ ε / ᾿ ο” ι Ν δὲ ὰ ο. 9 

εἰρήνη εστἰ τὰ υπἀρχοντα αυτου. Έπαν ὃε"ο ἰσχυ- 23 
/.. κ ] .1/ »ὸ Ν / . Συ Ν / 

ρότερος 3 αὐτου ἐπελθων  νικήση αὐτον, την πανοπλίαν 
.] ” 2/ Ρο. ο ολ / ι Ν Ν Ζ 2” “Γ“ κι - 

αὐτοῦ αίρει, εφ ᾖ ἐπεποίθει, χωὶ τὼ 3 σκύλα αυτου 
κ / ε 4 .,Ἁ ” . 3 ” 32 Δ 

διαδίδωσιν. [ΓΟ µη ὧν µετ ἐμοῦ, κατ ἔμιου εστι’ πα 23 
ε ο μη 3 ” / Δι 6/ ο ασ 

ο μή συναγων μετ εμιου, σκορπίζει Ί Οσαν "το ακά- 94 
« ” . / ε να Λ. ᾿ / / 2 

θωβτον πνεῦμα ἐξελθη ἄπο τοῦ ἀνθρώωπου, διέρχεται δι 
3 ὃ 2. ο” »., ὕ ν ΔΝ λ ο ε 4” 

ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιῳ' καὶ µῆ Ὁεὑρίσκου 
/ / λ ων / ” 

λέγει" ὑποστρέψω εἰς τον ο/κόν µου ὀθεν ἐζηλύον. Ἱαὶ 2ὔ 
η ΡΜ, 6 Ν νου 
ἐλθον ευρίσκει οι. πελοσμηµένον. 
/ / δα ΄ 

Τότε πορεύετων κου αἰερβλήμ άν Σεστὼ ἕτερα πνεύ- 96 
ε] / ον 

ταφεί πας εαυτου, καὶ Ἡ οὐ εἰσελθόντω” πωτοικεῖ 

) ἐκεῖ. 

Γφυλάσση 

; 

Ξ σεσαβθωμενον 

καὶ χόμπι τὰ ἔσγατω σοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου 
/ 

είρονα σὼν πρώτων. Ἱ. Ἐγένετο δὲ { εν τῷ λέγει αὐτὸν 27 

Ώ Ο2 ἐλθίντα, ο 

οπου ασ ο σ Ἡ 
1. 69. 194. αὐτοὶ κρισαὶ ὑμῶν. ΛΟΗ, 

151. 151... πε ος Επ. που, 
Ἐά, Υυ]ς. Ἡ. κριταὶ αὐτοὶ ὑμῶν. Με. ἆ. 

Κ. ρ. Ζ. | Ξ-- αὐτὰ. 119. 

ΓὈ. αἱ. 9. Με. {. χ. Οορί. εαπί, «01Ο. 
᾿ΜατοῖοἩπ, Αποῦς, Αυς, Υἱς]]. ίαρς. 

Ῥο5ί 9εοῦ αἀάσπί Ο1,. 69. 194. 8ντ. 
ρ.ο. ἂδί, ΑπΙΡΥ, δεπαε]. Ἅᾖ{ἱ) φυλάσ- 

σι. Ὦ. 151. Ὦν. 36. αἱ. δ. Με. κ. ΙΤ, 
"Τὰ, βλέπει σ. ἓ. αὐλὴν φυλάσσων. 69. 

(4)ΞΡΡΙ.. Μεν. (0. εαΠί, 
(5)ΞΏ, εαηί. |- - καὶ. 69. (4) σκεύη. 
Κ. α]. 8. Μι. 10. ντ. ρ. (5εἆ τες. ἵη 

απηι) (8) -- µε, 1. 39. -- απιθ, Ραΐ, 
(0) -{- δὲ. Ὦ, 1. 106. 116. 191. 151. 
Μί. ο, α. Οορί. 8ΥΤ. Ρ. οππί. νΕΓΟΠ. 

ΕΙ. νὶπᾶ, {ο) εὑρίσκων. Ὦ8. 69. 118. 

194. αἱ. 4. Μι. 10. Εά. | -- σότε. ΒΕ. 
89, 151, Μι.ς. Οορί, ΘΥΓ. Ρ, ΥΕΤΟΗ, 

(8) -|- ἐγὼ. 

(ἆ) ἐλέὼν. ΌὈ5. 69. 194. αἱ. Τ. Ἐά. 
(6) -ἰ- σχολάζονσα. ΟΙ,. 1. 18. 39. 69. 
106. 194, 191. Ῥαϊρετ. Ἱ. Οορί. 
ΑΕ. ΑΓ. ρ. Ὀτῖχ. Ὁ]οί. έσπ. -ἵ- σχοτ 
λώζοντα καὶ. 16. 118. Β1Υ. Ρ. 9. 8θί. 

(8)-- 295. Ναἱρ. πι9. Βαπ. ἔογ. Ῥεγυς, 
{οἱ. || -- καὶ. Ρ,. Τ6. Μι, ᾳ. Όορι, 
Αγ. επί, (6) ἀλλαἰπσὰ. Ὦ, «Πέ. 
νοτς. «οἱῦ. εί. ίση. | ἑστὰ] στ. 

Ῥοβί ἕαυτον ροπιπί ΕΤ, 6), 194. 

151. (4) ΕάΜΡ.11.45. 59. 61.159, 
Ἰ6. 115. 190.56τ. 9293 996, αἱ. 16, 
Μι. Υ. α. κ. π.ο. ρ. ΙΤ. Είσαι, 
ἐλέὼν, (, αρ. Βεηρ. 91. ἐλθὺν, Με.5. 
εἰσελθὸν. Μί. 11. νενοῦ. εἰσιλβόντος. 
920. (ἱ)Ξ 8. 98. «αΠέ, φετοή. γετς. 
εο{Ώ. γ]πᾶ, αὐτοῦ. 118 Ἅ{(Κ) εἰ δέ 
ε]ιιδπιο(ζέ Ποηιἱπὲς υἱέα πι[έο Ρ4οτ ὰ ι 

ρτἵδ, ΝΕεΤΟΠ. οοςΏ. νὶπᾶ. 



6ςΑΡ. ΧΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 26 
” 2 / / λ λ 3 ”.. 32 . .’ 

ταυτα, επαρωσὰ τις γυνή Φωνην ΕΛ του Οχλου, ειπεν 
. ο... / ς / ς / / Ν Ν 

αὐτῷ µοκαρίω ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε, καὶ μιαστοὶ 
ὴ] ᾿ ἃ Ν κ” ; -” / 

98 οὓς ἐθήλασας. Αὐτος δὲ εἰπε' | μενοῦνγε µιακάριοι οἱ 
/ Χ / ” υ] 

ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ «εοῦ, καὶ ""φυλάσσοντες" "Τ.] 
” μι οὖν / / / Ν 

99 [Τῶν δε ὀχλων ἐπαθροιζομένων, ἤρζωτο λέγει ἡ γενεὰ 
ϱ“/ ο Ρ / 2 .1ἵ ” α 3 ο // λ ” 

αυτη» Ῥπονερά ἐστι σηµεῖον Ἱεπιζητε, καὶ σήμεῖον 

90 οὐ δοθήσεται αὐτῇ, Σεἰ μὴ τὸ σημεῖον ἰωᾶ » Ἔ. Καθώς 
ΝΔ ι) / ρω ο” ο” 9. ϱ/ / 

7αφ ΕΥΕΥΕεΤΟ ἰωνᾶς σημειο ποές γιευετο ές, ουτως εστοαέ 

Ν ζς ΔΝ 1 / ρ. ” / / 

9] χαὶ ο υἱος τοῦ ἀνθρωπου σῇ γενεᾷ ταύτῃ". Ῥασίλισσα 
/ 2 / ή” ” αν Ἡ να νε ) -- // 

νότου ἐγερθήσεται "εν τῇ κρίσει ετω των ἀνθρὼν 
” ' - | ; ΔΝ »” , ον ο . 

τῆς γενεας ταυτής» Ίάἱ κατακρινει Υαυτούς οτι ἦλθεν 
3 ” / .” ρ” ε] ο” Ν / 

έΣ των περώτων τῆς γῆς ἀκουσαι την σοφίαν 
8 Ν ” 

9οθκπαἱ δουν σλειον ὦ σολρημῶνος ὧδε. 

2 σολομῶνος, 

/ κ Αν /4 

ν Άνθρες Ὁ οο νινευ) 
9 / ς υ / Ψή ο” ; ν 
αναώσστήησοντοαι εν σ Άρέσει κετο σης ο ε)εος ταυτῇης, αι 

” ὕ μας 4 / .] Χ 

χατακρινουσι αυτην οτι .ετε)οήσαν εἰς το κήρυγμα 

”” |. ” ”» ο 

95 Ἰωνῶ" καὶ ἰδοὺ, πλεῖον ἰωνᾶ ὧδε. Οὐδεὶς «δὲ λύχνον 

Ἀ Γωύτον. "Γτοῦ προφήτου. 3 σολομώντος. 

(1). μινοῦν. Αἴ,. 49. 114. εἰέαπι, οιπέ. 
φιρρίπέ 5. φιΐρρε, φαΐ. ππατί. Ρεγής, 

ἴπιο ς. φιπίπιο, Ν υἱς. οο1ϱ. ἔογ, Τοτγί. 

Αι πιαπἰ[εν(ἱρνέπιε {ο]. |/ Ξ-νετο. νε- 
τοή. Ὀεϊχ. εοτΏ. ν]πά, ανα. (πι) ποι- 
οὔνσες, 191. Ἀγτ. Ρ. (5εἆ τος. ἵπ τη.) 
Ματεῖοῃπ. (π)ΞΑΡΒΡΟΡΙ,. 9.9. 98. 
49. 114. 193. 145. 919. 9903 1811. 
Άγπι, Ῥου5. Ρ. 37. Ρ. Πέ. Μανοῖου. 
Αυς. | ες. Υυ]ς. εἆ. Πωεἳῇ, (ο) -ἷ- 
γινὰ. ΛΒΡΙ,. 1. 55. 69. 194. αρ. 
Βϊτο], 191. Ἐν. 24. 99. α]. 4. Μι. Ε. 
π. 11. Οορί. Ατπι Ατγ. 8ΥΓ. Ρ.ο. 
ἁκί. Ὑπς. Ἡ. Απο. Ἅ«(Ρ) Ξ 9950. 
(ᾳ) ζητεῖ, ΑΙ,. 69. Ἑν. 2. 18. 19. αἱ. 
4. Μι. {. 10. Ἐν. (ϱ) αὉ εἰ μὴ αὰ 
ὧδε ν. 82. -- Μαγεῖοι αρ. Ερὶρι. 
(5) Ξ ΒΗΡΙ,. Οορί. Αιπι, 3φτ. Ἠϊε- 
Σ05. 88Χ. Υμἱς. πα. Τί. (οεχο. εκ.) 
Ῥεόα, (8) -ἵ- σηµεῖον. 60. Ἐν. 18. 

19. Μι. Ε. 8Υγ. Ἰεγος. Αγ. || -ἵ- καὶ 

Ρ η 
ΟΝ0 νινευΐται. 

καθὼς ἰἸωνῶς ἓν σῇ κοιλία αοῦ πήτους 

ἐγένετο τρεῖς ἡμέρας να) τρεῖς νύχσας, 

οὕτως καὶ ὃ υἱὸς σεῦ ἂνβρώπου ἓν σῇ γ7. 

Ὦ. οαπί, Ἰίεπι εεπο]ῖοα ἵᾳπ ΜΜ, ᾱ. 

νετο. ο0Γὺ. ἴέιπ νἶπᾶ, (4) Ξ Ὀ. 

σαπί. «00. (κ) Ξ ο. 59.95.1951. 

Μί. ο. Ῥοετε. Ρ. 4π. Ἅᾖ(γ) αὐτὴν. 90, 

Μι. ο. εαΡί. Λαοί. ἄερτοπ. (2) ΑΏ 
ΕαΗ». 1. 15. 69. τῷ. 106. 124. 19]. 

918 (ο. αἰ. 1.) 955. αἱ. 11. ρ]ήγερνο. 
Με, Υ. αἱ. 10.Εά.  (α) Υ..29-- 
ΡὈ. εαηέ. (0) ΑΡΟΙ.Μ. 1. 96. 40. 
4. 61.65. 64. 69. 89, 91. 106. 114. 

115. 116. 118. 194. 1211 19Ι. 145. 

101. 990. Ἐν. 18. α]. 90. Μία. ἀ.ᾳ. 
ντ. η. ο. 4.τ. 10. 11. Εά. θντ. 851, 
Ρ. Ίππι. νυῖς. Ἡ. (9)Ξ Ὀ. 1.38. 

ὁἹ. 12.108. 116. Ἐν. 96. αἱ.4, Μι... 
π. ο. Ἐά. ΒΥΓ. Αγ. Ῥ. Ῥετες, γπ]α, 
1. εχο, Υετοῃ. Ῥη]χ. ο01Ρ. 

Υ2 



224 

ὦψας, εἰς ἃ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
κο ω ον αν) .λ. ” 

κρυπσή» σισήσιν» ουθοε Όπο τον 0 4094 

ΔΡ. ΧΙ. 

5 Αν κ 3 αρα ε 7 / λαο 4 // 
αλλ ἐπί την λυχνίαν, νο οἱ εἰσπορευομ,ενοί το Φεγγος 

Πο ᾿ η / 

λέπωσυ.] [ Ο λύγνος τοῦ σώματός ἔεστω ὁ ὀφθαλμός 94 
{τω όταν ἵ--οὖν' ὁ ὀφθαλμιός σου ἁπλοῦς ἦν καὶ 

ϱ/ ωΝ -” / / ᾿ /“ ι ο κ Ν κ 

;όλον” τὸ σῶμά σου φωτεμόν ""ἐστμ'' Πἐπὼν' δὲ πονηβὸς 
[ο τ// λ . / / ᾿ ΄ ιοὰ Ν , 

4 ὃχαι τὸ σωµαὰ σου σκοτειον ». 4. .Σχόπει οὖν, µη 95 
.Ν ην 4 Ν / ι) / 

σο Φωῶς» το Εν σὀ σκοτος εστίν. 
5 .” . .. 

Ἐὶ, οὖν το σῶμά σου 96 
ϱ/ ΔΝ χο” ΔΝ / λ ”/ ἳ μ “Ν 

θλον Φωτείνον, η εχον τε µέρος σχοτεἰνον, εστοι Φωτειον 
“/ « [ό6 ϱ / : αν ” ή 4” 

6λον» ὡς οταν ο λυγνος τη αστραπή θωτίζη σε. 
λ .- .”» ϱ) δ ”/ ”” 

Εν δὲ τω λαλήησαιι ἠρώτα αυτον Φαρισαιος ὃσις, 57 
3. ν ” Ἅ Ν / Δ 

όπως ἀριστήση παρ αὐτῷ. ἵεἰσελθὼν δὲ ἀνεπεσε" Ὁ δὲ 58 

Φαρισαῖος Ἡ ἰδὼν ἐθαύριασεν, ὅτι, οὐ πρῶτον ἐξωπτίσθη 
Ἶ λ/1/ ο. ἐν Ιω Ν ε / ΝΔ . » 

προ του αορίστου. Ἐλπε ὃὲ ὁ Άυριος προς αυντον' νυν 29 

- 

(4) κρυπτὸν. 1. 115. Με. 1. α. 233 Γ. 

(οίῖαπα δὲ. 95.) ΤΙοορ]γ]. πας. (6)Ξ 

Ι,. 1. 69. 118. 181. Ας. | οὐδὶ-- Με, 
κ. καὶ, 9Ό. Ἀ. 142. Ἐν. 9. αἱ. 9. Μι. Ἱ. 

(8) φῶςε. ΟΡ. 1. 13. 39. 40. 5Ί. 69. 

89. 118. 190. 191. 151. 209. Ἐν. 92. 
α].Ἰ. Μι. Κ. 10. Ἐά. ΤΠεορΙγ]. ἴι- 
πιο, Ν μἱσ. Πέ. (5) -- σου. Ὦ. 8υΓ. 

Ῥογες. Αν. Ρ. ΛΑΗ. Υιῖσ. Τέ. (εσο. 

νὶπά.) ΠΗἶεν. () -- ΑΡΒΟΡΛΜ. 
ῬατΏεγ. 1. 9σ5. Έογες. ΑΓ. Ρ. Οαρί, 
Απ. γυ]ς. Τι. Ἠιετ. Ἅᾖ() Ξ- ΒΡΙ.. 
Οορί. Ῥετε». Υυ]σ.τι. ()Ξο0Ρ. 

61. 65. 64. 69. 194. 9206Ν 9986. αἱ. 
10, Μι. Κ. π. Ρ.α. 23 Εᾱ, βαν. 

γυῖς. Τί.  (1)94, 99. Μέ, πι. σᾶν. 
Ὦ. σγ. Ἅᾖ{(πι) ἔσται. ΤΙΝ. 1. 19.28. 

49. 03. 64. 114. 118. 194. 191. 121. 

α]. Τ. Μί.ς. 10. Ἐά. δἰαν. μυς. νε- 

τος, Ὀτὶκ. {ογ. Ῥετίς. (η) ἐπειδὰν. 
11.49. 106. 918. (ο. α]. 4.) ὅταν, Ὦ. 
ϱ. 121. Μι. κ. Τά. (ο) Ξ «οἱ». | 
-]- ὅλον 1. 28. 118. 191. Μι. 10. 

Οορί. Ἠϊει. Ἅ({(ϱ) -Γ ἔσται, 49. 106. 
194. 121. 151. 209. 2993 αἱ. 260. οἱ 
Ῥαγβετ. 3. Μι. τ. 10. Εά. στ. ΆΑττ, 

Ῥεγς», ΔΡίΠ. Ατιπις 8ΥΓ. Ρ. 6. ἀδί, 

γυ]σ. Τί. -ἵ- ἴστι. 16. αἰ. 4. Μέ. ᾳ. Χ. 

1]. Γά. Πίου, [| σὸ σῶμά σου ἔστιν σκο- 
σεινόν ἐστιν. Ὦ. «Πί. (α) Υε. 56 5 

5τ, |. Ὑς. 9ὔ οί 96] εἶ οὖν τὸ φῶς πὸ ἓν 
σοι σκότος, σὸ σκότος πόσονι ΤὮ. οαπί. 

νΕΓΟΠ, νοτο. εοτῦ. νιηά. Ας. || Τα 
Ππο νς. 26 -- δὲ επἶπι οὐυγβι φιιοά ἐπ 
{ε εί ἴµοέγπαηι ποπ ιαῦιεγὶέ Πποεπξετη, 

δέ {επεβγοδα εδί, φιαπίο Ππαρὲδ αωίεηι 

ἴµοργπα ἵνα μπες Ἰμοεδέέ εί, ὈγίΧ. | 
μὴ ἔχιον τὶ µέρος σκόπεινον Ξ- 18. εὐτὺ. 

(ϱ) ἐδεήθη δὲ αὐτοῦ. Ὦ. Βαχ. οπηί. | 

λαλησαι] -|- αὐτὸν. Α. -]- αὐτὸν σαῖτα,. 

1. 69. 118. 194. αρ. ΒΙΓεΠ. 1981. Ἐν. 

18. 19. αἱ. 4. Μέ, Ε. ο. κ. Ὀτῖα. νὶπά, 
()Ξ51,.1.69. 118. 191. 151. Οορέ. 
(6) καὶ εἰσελθὼν εἰς σὴν οἶκίαν φοῦ φαρι- 

σαΐου, ἀνεκλίθη. 69. 194. || εἰσελθὼν δὲ] 

ῄᾖ- εἰς τὴν οἶκίαν ποῦ φαρισαίου, Ἰ4. Ἑν. 

19. (αι) ἤρξατο διακρινόµενας ἓν ἑαυσῷ 

λέγειν: διασί. Ὦ. (8ἱ. β.) Ἱέετα Μί. κ. 

γυἱς. Τί. (εχο. Ὀτὶς,) Ααβ. γεἰγασία- 
δαί γοπ6ῦ δε, εµγ, Ἔοτί, (Χ) προθα- 
απτίσθη πρὸ, 49. πρότερον ἐξαπσίσθη. 
69. α«ρότερον ἴθαπσ. πρὸ. Ἰ1. 108. 986. 
Μία, ᾿ 
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ὑμεῖο οἳ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πί- 

Ακ γέρει ἅρπα- 

20 γης κουὶ πονηδίας. "Αφρονες, ουγ, 6 ποιήσας σὸ α Εξωθεν, 

ὰ] χὰὶ τὸ ἔσωθεν” ἐποίήσε; Ἑ Πλὴν τὼ Ὁ ἑνόνγα δότε ἔλεη- 

Αλλ' 
ας ο” ρω ΜΜ δις ο. ; πμ Νωις κα : ή 

ονα, ἡνέἽ σος Ιον οσ/ ἀποδεκατοῦγε σο ταν 

6άΡ. ΧΙ. 

νιπος Μαβαρίζετε" τὸ δὲ 7 ἔσωθεν 

κ ς ΔΝ ι ω 

49 Μοσύνην' καὶ ἰδοὺ, πάντα παθαρὼ ὑμῖν “ ἐστιν. 

χαὶ τὸ αλ ἆρμάς Καὶ πάν λὰ νῦν, καὶ παρέρχεσθε σὴν 

ἡ κρίσιν᾽ καὶ τὴν ὠγάπην σὀῦ «εοῦ. ὃ--σαῦτω ---». ἔδει 

ἆ9 σοιησαι. κάκεῖνα μὴ αμήν ἡ [Οὐαὶ ὁ υ τοῖς θα- 

ῥισαίοις) ότι ἀγαπᾶτε σλν ο εν ο συνα- 

Οὐαἱ 
ε ΔΝ -” 4 / ὰ Χ 

ο2ως τα ανήμειο τὸ οὐήλα, Λαΐ 

44. γωγοιῖςν μαὶ τοὺς ἀσπὰσμοὺς ἐν σαις ἂγοραῖς ιά 

ε υ « ο 2 Ν 

υρήν ὅ Ἔ, ὃτι ἔστε Ἡ 
.ς., 4Ἡ κκ νο Ἡ δη ο τν. Να ςό ὃ μ 
οἱ ἄνθρωποι οἱ πεειποτουντές επαονῶν ου οιθαδί). 

Ι] Ν πι κ. ο β / 9 . κ , ε 

45 Αποχριθεὶς δε σις των νομιπωθ» λέγει αυτῳ ' διδόσκαλε. 

46 ταῦτω λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.. ὉΟ δὲ εἰπε' καὶ ὑμῖν 
ω πα κ ο /ε , 

σφοιό γόμιλδις οὐύα/ οτι Φορτίίετε ο ώ Κσοὺς ἀνθρώπους" φορ» 

ΣΤ κ. Ν Ν ρω 8 Ν 

Τγβθαμµατεις καὶ Φαρβισαίιο υποκριτῶ». 
- 

(7). ἔντὸς, 96. || -|- τοῦ ποτηρίου. 69. 
(2)Ξ996» Μι, ἀ. (5) ἔσωθεν καὶ τὸ 

ἔξωβεν. ΟΡ. 9ἱ8 (ουπι 196. 990.) 
Μί, πι. χι Θάχ. οα0ΐ: γετοι ου]ῦ, 
ΤΙε. Ὀοδίτι ΟΥΡΥ. |. Ἡοες. Τετί, Λιρ. 
(0) ὄνσα. Τ,. 8. πίγ, φιιά επί, οπΏΈ. 

ΝΟΤΟΠ. ος Λέο, φιιᾷ Ἰιαδειζν, Ὀτὶχ. φιοᾷ 
Φηρετενίν γμ]ς. νοτς. «οςῦ. νἱπᾷ. ος), 

1ος, Ρεγυβ, Αασ. θεπηε[. ἐνόνσα πώντα. 

68. αἱ, δι || Ξ- ΟΥ)5. 0ἱ». Αποὸς, Αα», 
ξειὴε]. 1.εο, Απιζιοσίαςί, (9) “μήν 

Ῥ. 1. 69. 194, 181. Εν. 19. 86. αἱ. 8. 
Μι. ἔ. 1τ: Αγ, Βίαν. οαΠί. ὕεγο. 
Ματείοη. (4) κλήση. Ματοῖοη αρ. 
Ἑριρη. εἰ Τοτί. ᾖ(69)Ξ- Β. οπΗ{.νε- 
ΓΗ. | σαῦταἽ «Ε δὲ ΟΚΙ,. 8. 69. 

09. 8933 194. Ὦν, 18. 19. αἱ. Ἰ. εἰ 
Ῥαχδει. 2. Μι. 10. 11. Βντ. Οορέ. 

ΒυτέΡρ. ς, αδί, δΙΔΥ. Υμυ]ς. «οἱῦ, ἔος, 

. Ο32 μνημεῖα. 

Ῥογαθ: επόπε, Ὀσῖχ., || ἀφιέναι] παρεῖναι, 
Ε1,. 19. παραφιέναι. Α. (8) -{- καὶ 

(τὰς 0.) πρωσοκλισίας (τὴν πρωτοκλι- 

σίαν 13. 69, 194.) ἐν σοῖς δείσνοις, ΟΡ. 

18. 64. 66, ἵμ πα. 609. 194, «αμ, νε- 

τοῦ, (86) Β60ἱ, 1. 99. 118. 190, 
5γ. εἰ Ίο. 191. Οο6ρί. ΑτΠ. γυῖς. 
νοετς, εοτΏ, οοἱ, Μπι. σαέ. {ογ. Ρρα- 
γα. σοτπι. Μαγοῖοπ. Ας. | Ηαῦεπέ 
νετοπ. Ὀγὶχ. 6πππιεγ. [| Ξ- ὑποκριταὶ. 
Ε. οαπί. ν]πά. Πο. {() Ὁ. ο.ηέ, 

Υ6ΓΟΠ. νους. «οτῦ. οοἱὓ. νἰπά, 6ΕΓΠΙ. 
Μαεῖξ {(ἱὶ Ξ ΑΡΒ.1, 10. 11. 69, 
Το. 89. 190, 194, 191. 190. 191. 149. 
145. 290. Ἐν. 96. ΔΙ εἰ Ἠατῦογ, 
Ἱ. Μι. Υ. αἱ. 16. Εὰ. ΤΠαευρΠγΙ. 

{10 σῶς ἀνέρώποις, 151. 9], ὅ. εὲ 0044, 
πρ. Ἠναςσι Εά, 
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γ 3 ί η ΤΕΜ μις 

σίω Ιδυσθάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἓνὶ τῶν δακτύλων 3" ὑμῶν 
2 ο» - φ, Ἶ 

οὐ προσψαύετε Ἡ τοῖς φορτίοις: ] Ουαὶ ὑμῖν, οτι οἶκο- 4Τ 
. ν » ) 5 Ν «πε. 

δομεῖτε τὼ µνηµεῖω τῶν προφητών, οἱ δὲ πατέρες υµῶν 
ε /' 5 γ 2/ ο : , /“ Ρ, Δ 

απελτειναν αυτου. Άρα Ὁ µαρτυρεισε ὃκαι συνευ- 48 
, ω / ” ” Ν 

δοκεῖτε τοῖς έργοις τῶν πατέρων ὑμῶν" ὁτι αὐτοὶ μὲν 
μ) ψ, ) Ἀ ε . Ν 2 ” ν . αν 

ἀπέκτειναν αὐτοὺς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε ἹΞ-αύτῶν τὸ 

μνημεία. Ὁ Διὼ τοῦτο "καὶ ἡ σοφίω τοῦ »εοῦ είπεν’ 49 
4 ”// ένο” ] κι / Ν » / 

ἀαποστελω εδ αὐτους προφητας καὶ αποστολουςν 
” -” / 

αχοὶ. εξ αὐτῶν Χ ἀποχτενοῦσι καὶ ἐχδιώξουσμ" να 50 
Μα. « θη” Ν απ΄ Ζ ’ /”/ ” ο” α 3 

κζητηνη το αίμα “παντων των προφησώὠν, το ε.χυ- 
Κο 9 -Ἡ ” / α 5 ο, » ” ΄ 

νόμενον ἀπο καταθολῆς κόσμου, Α ἀπὸ τῆς γενεὼς ταύ- 

της ᾿Απὸ ὃ--- τοῦ. αἵματος ὤδελ «έως τοῦ αἵματος δἱ 
” ν ον 

ζαχαρίου , σοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ «υσιαστηρίου 
Ν ο ”/ Ν / 56 ω ε) / . ελ .” 

καὶ τοῦ οἰκου. ναὶ λέγω ὑμῷ, ἐκζητηθήσεται ἆπο τῆς 
υν ΜΟΝ ε - ο” .,ω ο 6 5 /“” 

γενεας ταυτής. Οναι υμιω τοις νοµικοίς» οτι "Ίθατε δᾷ 
.. -” τά 3 / 

σὴν χλεῖδα σης Υνὠσεως' Εωυτοὶ οὐκ δα εἰσήλθετε,. 
ν Ν 9 / 2 / 

καὶ τους εἰσερχοµενους ἐκωλύσωτε. 

6 00 εἰσήλβατι. 

(1) -- βαρέα καὶ. Ο. 98. 40. 191. αἱ. δ. 

Ἀσγ.ρ.ἵππι,  {(Π)Ξ918(οαπι 194. 
8]. ὅ,) οοἱῦ. Πατ {(π) Ξ Ὀ. οδηΠί. 
ΨεΓΟΠ.ΥετΟο. {0) µάρτυρές ἴστε. ΒΙ.. 
Οτίσ, (9) ὅτι συνευδοκεῖσε, ὉΤ. 6]. 
69. 194. Ὑυΐς. ἔογ. Ρ6ΣΗ8. μὴ συνευδο- 
πεῖν. Ὦ. οαη{. νΕΓΟΠ. ΥεΓΟ. ΠΟΛ οὐηδεπ- 

ἐἰεπίες, [μαοἳξ. συνευδοκεῖν. ν]πᾶὰ. ο] ϐ. 

(4)Ξ ΒΡΙ,. Οορί. εαΠί. νετοῃ. γετς, 
νῖηά. αὐτῶν τὰ µνήµατα. ὓέ,. 11. αὐ- 

φῶν φοὺς φάφους. 19. τοὺς φάφους αὐτῶν, 

1. 191, 10τ. Ἰωαοἳξ, Βίς, δε αηίε οἴκοδ. 
69. 194. (τε) Υς. 49. 50. δ1.Ξ- ΜαΓ« 
οἵοῃ αρ. Ερίρα, (8) ἀποστέλλω. Ὦ. 
οαη{, νοΓοΠ. Τωιοἳξ, |Ξ- σοῦ 9εοῦ. 8ΥΥ. 
εᾱ. (6) πρὸς αὐτοὺς. 151. Υ υἱς. υτῖχ. 
{οτ, Ρεγς. εἰς ὑμὰς. 194. οο]δ. [ 5 
Εαοῖς (4) Ξ ΑΙ.1. 42. 69. 69, 
194. αρ. Ὀϊτο]ι. 2250. Μί. ς. εαυέ, 

(κ) ἄπεκτενίπε καὶ διώξετε. 194, οοἳῦ. 

Ῥ ο Λέγοντος δὲ 55 

Ἆ 0) καὶ. 

Τ() ἐκδίκηόῃ. 1». 61. Ἐν. 36. αἱ. 3.875, 
Ρ. ἵπτα. Ατη, (2)ΞΜι. ΙΤ. ρετι». 
(α) ὑπὸ. Μι. 11. ἕως. Ὦ. Άτγ, ζαη4. 
ΥΕΤΟΠ. Ὑοτο. νἶπά. οοἱϱ. Ἰμποῖξ. 
(9) Ξ ΒΟΡΙ.. (ο) -ἰ- σοῦ δικαίου. 

ΚΜ. αἱ. 15. Μι.τ. κ. 10. Ῥεή. Ρ. 
ΑΓ. ΑΥΓ. Ῥ. ἵππα, νὶπᾶ. οοἵ ϱ. εἵῃ- 
ΠΠΕΓ. (4) -- υἱοῦ βαραχίου. Ὦ. Τ5. 
Μέ. κ. Οορί. Αγ. Ρ. οαΠί. (6) ἐκρύ- 
ψασε. Ὦ. (8ι. ϱ.) Ι15Ί. εαπΠί. νεο. 

γετοῃ. «ο]θ. ἐκρατήσασε. (ΟἸεπιοπέ. 
Ποπι]]. Παδιϊαίο, ἸΜατοϊοηϊέε. Ἰα- 

δεἰῖν, Απιρτοδῖαςί, Αις. δεπιε]. ΑΠ]. 
(8) καὶ αὐτοὶ. Ὦ. 69. 194. 151. ΑΠῑας. 

σαηί. ΥεΓοΠ. νους. υἰπά. «οἱ ῦ. Αππὸς, 
αὐτοὶ γὰρ. Μ. 99. Τι. ἹἹ. Μι. 3. 

(6) εἰσήλθασε, ΑΒΟΒΕΙΙΜ. 194. 151. 
996. Ἑν. 19. αἱ. 8. Μί. πι. 10. 11. 
(1) καὶ. 69. αρ. ὙΠείςί. | αὐτοῦ] -- 
Γ. 64.6. 118. 1951. τοῦ ησοῦ. Μι. ς. 
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9 » . Ἆ 9 να 4 1 ς ος αυτου ταῦτα προς αυτους» ἤρζαντο Ἱ---οἱ γβαμματεῖς 

καὶ : οἱ φαρισαῖοι δεμῶς 
4 ΧΑ 1» ἰ ΄ / 
ἔλεχειν οι οποστοµρασ!” 

.. ΝΑ / // νν / αν. 

δ4. ζευ αυσον περὶ πλειονωνν ἃἘτ-- Ενεδρεύοντες αυσον 

οΤ Εξ ζητοῦντες : ---«γηρεῦσαί τι ἐν τοῦ ὄτόματος αὐ- 
ή μον ο. ὁ 3 / 2 οσὶ μχ. 

1που, Ἴξ-ινα κατηγορησωσῳ αυτου. 
} απ . 

τ΄ Ἐν ος επισυνα- 

θεισὼν σῶν κ,υριάδων τοῦ ὄγλου, Δώστε τν ὁλ χ µυριάδων του ὀχλου, "ώστε κωτοαπατέν ἆλ- 

λήλουςν, ἤρξωτο λέγειν πρὸς σοὺς µαθητὰς αὐτοῦ" ἑπρώ- 

” Ἱ καὶ. 

παῦτα] -- «άνσα, 19. ταῦτα Ἀπίο 

αὐτοῦ ροπῖι Μι. 11. Ῥοδέ αὐτοὺς Με. 
Ε, | πρὸς αὐτοὺς] -ἰ- ἐνώπιον παντὸς τοῦ 

λαου. Ὦ. 15Τ. Τι. (εχο, (ον. Ῥοτις. 

Μπα. σα. {ο].) Ηϊαί οο.Ρ. -ἰ- ἐνώπιον 
Φαντὸς ποῦ λποῦ, παπησχύνθησαν καὶ. 

Μι. 11. Αιπι, ᾗ. Βεά Ῥτο λέγονσος δὲ 

αὐτοῦ σαῦτα απρὸς αὐτοὺς, παῦοεηί: κά- 

πεῖθεν ἐξελβόντος αὐποῦ. ΒΟ1,. 39. Οορί. 
| Ἠίϊπο: κά κεῖθεν ξελθόντος αὐτοῦ, ἕλέγε 

χαῦτα πρὸ αὐτοὺς ἔνώπιον παντὸς ποῦ 

λασῦ, καὶ κατησχύνθησαν, καὶ. 3ΥΤ. Ρ. ἵη 

τη. {(ἳ) οἱ φαρισαῖοι. Μί. πο, οἳ νοµεµε οἳ 

καὶ οἳ φαρισ. 1. 118. Μι. 5. Εὰ. ντ, 

ρ. ἵπ πι, νὶπά, οἱ φαρίσ. καὶ οἱ νομικοὶ, 

Ῥ. Υυῖς. επΠ{.νοτοῃ. Ὀεῖς. οο1ὺ. ου, 
Ῥοσις. οἱ γραμεματεῖς καὶ οἱ νομεικοὲ. 

νοτο. (κ) Ξ65. 114. Μι. 10. ἔχειν 

καὶ. Ὦ5. 14. 45. 194. 9390. Ἐν. 96. 
ΒαΓΡο6Γ, 1. ἔχειν αὐσῷφ καὶ. 19]. συνὲ- 

χευ καὶ. Η. 11. 61. αἲ. ΙΤ. Με, Κ.ρ. 
Ζ. Εά. ἀνέχει καὶ. 48. 190. Μι. ο. ἐνέ- 

«ειν αὐσῷ κα). 1. 64. 115: 191.209. 
ΜΙ. 5. χι ΒΙαΥ. ἐλέγχειν καὶ. Μέ, πι. 

0οἆ. αρ. Ειίασπα, | σγαυέέεν ἐποίσίεγς, 
Ὑμ]ς, {ογ. Ρ6Γ05, σγαυίέεγφ. πιαῖε ]ια- 
ὖενει ἑαπέ, Ὑετοπ. νἰπά, «οἱ. πιαῖε 

δε Ιιαδεγει νετςο. οοπἐγῖρίαγί, Ὀτὶχ. 

(1) ἀπόστομίζειν αὐτὸν. 19. 1.64. 108. 
191. 9956. α]. δ. Μι. ν 11. 11. Εά. 
ἐπιστομίζειν αὐσὸν. θ{. Μί. ]. τ. ἄπομα- 

σπίζειν αὐτὸν. Μέ. . συµθάλλειν αὐτῷ. 

ὮῬ. 69, ο εἶας ομρτίπιετε, Υ μἱ5. ἔοι, 
Ῥεσυς, εοΠ/ετγε ειηι εον οο]Ὀ. ουπι- 

η1{εγε οτιπι {ο 8. ἐέ, οπη{. ΥΕΓΟΠ. 
νπά. οοπιπιζπανὲ ἐί, νετο. αἰδγοανὰ 
οι 41ο, Ῥεϊκ, | αὐτὸν] αὐτῷ. 18. 

(πι) Ῥεαποεπίίρας Ἱσησιπί 90. 149, 

151. ΒΥτ. νετοῦ. . (1)Ξ0ΡΏ. εαΠίέ,νε- 
τΟἨ. νετςο. νἰπά, οσο]. ἐπίεγχοραπίεδ 
επι, Ὀτὶκ. | αὐτὸν] -- 130. στ. αὐτῷ. 

106, 935. αἱ. . Μίνα. 11. | σερὶ 

σλειύνων ἐνεδρεύοντες αὐσον Ξ 11. 115. 

Μι. ΙΤ. (ο- ΑΡΒΟΡΡαάΗΚΙΜ. 
ο]. 68. Μι. Ύ, αἱ, ΙΤ. Ἐὰ. 875. Ῥοψς, 
Ρ. Οορί. Βίαν. ΕΙ. (ϱ) ζητοῦνσερ 

ἀφορμήν σα λαθεῖν αὐτοῦ, Ὦ. φις εηέεξ 
οεεανίοπεπι αἰίφιαηι αεοῖρεγε Ε}δ, πΠίο 

οιαγ. αἰἶπ. οεο. {πυεπίγε αὐ 5. ἄε 8. ἓπ 

Μ1ἱον νείοη. νοατςο. νἱπᾶ, οἱ (οπαΐδεο: 

αὖ 1ο) «οἱῦ, [ ζπτοῦντε Ξ- Β1,. 1. 

118. 191. 909. Μι.Ρ. Οορέ. || ἐνεδρεύ- 
ὄυσες αὐτὸν καὶ ζησοῦνσες] οὐερεείαγευ 

Άγια, |. 9ηρεῦσαι] «φπρᾶσαι. Μί. πχ, 
ΤΙεορΗγΙ. ἵπ οοπιπεπίαν. [ τι] 

οἹ. Μί, ν. Απίο 9ηρεῦσαι ρομιηί 114. 
Μι. 10. Ἅἡ(ᾳ) Ξ Ι,. Οορέ. ἵνα εὕρωσιν 
Σατηγορῆσοι αὐτοῦ. Ὦ. οαΏίέ. τί οεσᾶ” 

δίΟπΕΠι ἐπυεπίγεπέ, αοθιίδαγε επι, Ὀ1ϊΧ. 

(ϱ) πολλῶν δὲ μµυριάδων συναχθεισῶν 

μύκλω. ΔΥΤ. Ρ. ἵπ 1π. πολλῶν δὲ ὄχλων 
συνπεριεχόντων πύκλῳ. Ὦ.. πιιιζέὲν αιέεηέ 
ἑωγδῖς αἀδίαπέξιηι εἶνοα, επί. περιε- 

στηκόσων δὲ τῶν µυριάδων ποῦ ὄχλου. 09. 

πε 19 αιίεπι ἴπιγοὶς εἰγοιπιδέαπίτδιςη 

γυῖς. Τί. πιω. αωΐ. ἐγὸ. ους γεςαξἰς, 
υεΐσ. ᾖ ἐν οἷς ] εἰ οι, Ἀστ. Αὖγ. Ῥειθθ. 
οἱ, Ην. αιέεπι, Ὑ αἱς. Τ. | τῶν] 

107. τῶν πολλῶν. 1433 (8) ὥστε ἆλ- 
λήλουε συμπνίγεν. Ὦ. εαπέ. (8) Λη- 

(εεεάσεη(ῖδας Ἱυηραπί ΛΟΡΕ, ΑΗ. 

που], Μίέ. ς, ἆ. ἔ,ς. Ι. Ῥ. α: αἱ. Τ. 

Ἐά. (εἰῖαπι δἱ. 9.) 8ἰαΥ. Οορί. | 
γης. γεζοπ. σ8ίε Μππε Γ0Γ, ΡεΓµ, 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
/ ε ” 0 Α / ιν / ο Γη . 

προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης " τὼν Φαρι- 

ὦ 28 
δ// 

6ΑΡ. ΧΗ1, 

σον 
/ ϱ/ ας] αν ' κιν ν/ . 

σοέῶν, ἥτις ἐστὶν ὑπόπρισις. ] [Ουδεν Χδε” συγκεκα- 2 
ο, ι Ν εἳ ] 2 ι / Δ 4. Δ 

λυμμενον εστιν, ὁ ουκ. ἀποκαλυφθήσεται' χαὶ Άρυπτον, 
εἳ 3 / 2 . σα 2 ” Λε” 2/ 3 , 0 ου γιωσθήσετοι. ᾿Ανθ᾽ ὧν οσα ἐν τῇ σκοτία είπατε; 3 
' ” ν Ὦ / ” ν 4 Ν ο 
ἐν τῷ φωτὶ } ἀκουσθήσετωι" καὶ ο προς το οὓς ἑλαλή- 

» μμ. κ ο βή σα 
σωτε εν τοις “ταμείοι, κηρυχύήσεται επί των θωρμιᾶ- 

4 κ. ες κώ ” / ι Ν ” αλ 

σων. Λεέγω δε υιν τοις Φέλοις µου" μη φοθηθητε απο 4 
” λ ” Ν Ν ” ἱ Ἱ 3 4 

σών  ἀποκτωότων' τὸ σώμα καί µετο ταυντο μη εχον- 
Ρρ σων Ὁ Οο περισσότερόν΄ τι ποιήσω. Ὑποδείξζω δὲ ὑμή, ὅ 

ἆ .) ο” /“/“ 

οποτε 
ρω νο ) λ 

σίνα Φοθηθητε' «Φοθήθητε΄ τὸν, μετὼ το 
/ ” . 

6ο ἐξουσίαν ἔγουτω Σἐμβωλεῖν εἰς τὴν γέενναν' ναὶ 
ω ” " : / δώ  β 

λέγω ὑμίν, τοῦτον" φοξήθητε. ἃ Ουγ)ὶ πεντε στρουθία 6 
] ο” κ 15 / / . . αν 3 / : 

πωλείται ἀσσαρίων δύο: καὶ εν εξ αυτῶν οὐκ ἐἔστυ 
᾽ / η. ω ” , ν Ν ε / ο 
ἐπιλελησμενον ένώπιον του Φεου. Αλλα καὶ αἱ τρίχες Ἰ 

ῳ - ιν γα / ΔΝ .” ” 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι Κ ἠρίθμηνται. μὴ οὖν φοθεῖ- 
ω) / / ι 

σθε' Ἰπολλῶν΄ στρουθίων διαφέρετε δν] Λέγω δὲ ὑμῖν" 8 
” εἰ 9. ε / 3 . ο. ν ” . / 9 

[πῶς ὃς ἄν ὁμολογήση ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
τι Νε ϱὰ ω: / ε / /” 32 .» -” Ἡ. , 

καὶ ὁ υἱος του ἀνθρωπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπβο- 
ω ” ρν, Ν / 

σύεν Ὁ τῶν ἀγγέλων' τοῦ «εοῦ. Ὁ δὲ αρνησάμενός µε ο 
5 / 39 

ἃ αποκτεινογτων. Όρο περισσὸν. ο. ἔχονσα ἴξουσίαν. 

(α) ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις τῶν φαρισαίων, 

ΡΙ, (κα) 09. Μι. ς.ο. Ῥετε.). 
γιισ. πης. γὰρ. ΞΥΓ. Ῥ. ἵη π. ΑΓΓ. 
νετο. Ίταηπ. Ἅᾖ(ἱ) ἀἰσεπίιγ, Ὦετα. ν. 

γαἱς. νετοπ. Γογ. νυἱπά. (2) µνη- 

µείοις, 920. Μι. ο. (α) ΡαΗΡ. α]. 
386. Μι. ΒΗ. αἱ. 14. Ἐά. ΑΙΠ. ΤΠεου- 
ΡΗΥΙ. ἀποκσεννόντων. ΑΕ ΚΙ,. αἱ. 18. 
Μι. Υ. α]. 4. ἀποκσιννύντων. ΟΓὶρΡ. 66- 

πηα]. (9) ΑΡΙΚ. 898. αἱ. 4. Με. 10. 
| Βοες. Οτἷςδ. απαίετ. (9)Ξ Ὀ. 69. 
151. α].2. Μι. 11. 11. Ἀγτ. Ῥεε. ρ. 
οδη{. ΥοΓς. || Ηαδεί Τετί. ᾖ(ἆ) ἆπο- 

θανῖν. Ἐν. 44. Μι. Β. Ἅ{(ε) ΑΡΙ.. 1. 
69. 194. 101. Ἐν. 92. Μί. ο. Ε. χ. 10. 
1. Ῥυῖς. ΤΠ. Ο5ἱΡ. (8) βαλεῖ, Ὦ. αἱ. 
2. Μί. πι, ο. Ερὶρ]ι. πι(ίενε, Ν υἱρ. 

11. ἐκθαλεῖν. 918 (ο. αἱ. τι) Ἐν. 44, 

(5) τοῦτο. 2399 Ἅ{() Ύε. 6 Ματ- 

οἶοπ αρ. ἘΡΙΡΗ. (1) πωλετε. 19, 
930. Ἑν. 81. Μι.ᾳ. (Ι) ἠριῤμημένα, 

εἶσι, Ὦ. 40. 194. Μι. α. Οἶσπι, εθιπε]. 

(1) σολλῷ. Ἐν. 18. Μι. σ. Κ. 13 ρ. 
28 Ἐά. νοτο. | -- γὰρ. Ὁ. 8ΥΓ. Ῥους. 
Ρ. Ατ, ΑΡ, Ατπ. (πι) -- ὑμεῖ. Ὦ 
ακΜ. 11. 19. 39. 40. 42. 09. 69. 

106. 114. 116. 194. Ἐν. 94. αἱ. 90. 

Μι, Β. α.ς. 0. π πιατςρ. 6. χ. 298 

Ἐά. ΆΑτπι, ᾖΡίΠ. Ρ]αν. Ὑιῖς. οαπί. 

νοτς. Μπι.ραί. (η) πώ γὼ ὁμολογήσω. 
19. 98. 69. ἰο]. Ματείοη. Τπεοάοία». 
| ἀνθρώπου ] 9εοῦ. 40. Μί.π. {(ο)Ξ 

Μι. α. εί (εἰῖαπι ν». 9.) Ματεῖοη αρ. 
Τετί, εί Ερίρῃ. 



ΚΑΤΑ ΛΔΟΥΚΑΝ, 929 
Ρὸ δὲ, /“/ ο. η νγθρωσ αφ Λ/ ο ον /”λ4 υ 

ενώπιον τῶν ανθρωπων, ἀπαρνηθήσεται Ἱενωπιον "τῶν 
. ᾿ αι 8 ” -/ Ν νω. ο 3 ο / ὁ άξ οκ ΔΝ 

«10 αγγέλων του Φεοὺ. Καὶ πῶς ὃς ἐθεί λογον Σείς τὸν υἱον 
-”. θ / ϐη 3 δι ωώ - δὲ ] κό, 

του ανθρωπου, αφεύησεται αυτῳω' "τῳ ο8 εἰς το ὤγιον 

11 πνεῦμιω” Ἡ---βλασφημήσαντι΄ οὖν ἀφεθήσεται. "Όταν 
δὲ χ / νο νά 3 ΜΗ λ λ λ 

Ε Ἱπροσφερωσιω υμας επι τας συναγωγας λαὶ τᾶς 
9 κ ὅ λ Ν 3 / λ Ζ ” // ως α Ἂ ας, 

αρχας χαί τας εξουσίας» «η “Μερίμνατε πως "η τι 

19 ἀπολογήσησθε, Ὁ ἢ τί εἰπητε"'' 
ΝΔ 6 ο υκώ δα Το γὰρ ἅγιον πνεῦρια 

19 διδάξει ὑμιᾶς "ἐν αὐτῇ τῇ ὥρω, ἆ δεῖ εἰπεν.] [Εἶπε 

δέ σις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὀχλου" διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῳ 

14 µου µερίσασθαι μετ ἐμιοῦ την πληρονομίων. Ὁ δὲ εἶπεν 
” , λ 

αὐτῷ" ὤνθρωπε, σίς µε κατέστησε ἀδικαωστὴν ἢ μεριστὴν΄ 

15 ε ὑριᾶς ; Εέπε δὲ πρὸς αὐτούς' ὁρῶτε καὶ φυλάσσεσθε 
2 Ν 6 ” // / ν “/ 3 ” .” / κν 

ἄπο "ασ τῆς πλεονεξίας' οτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τιὶ 
ο ν. ἆ 3 ο ο): 5 ΜΜ ΜΑΝ / σα ωρ 
ἤ ζωὴ Τοο αὐτοῦ ΄ ἐστω ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὃ αὐτοῦ. 

του πώσης. 
ρ . 
Οἱ) αὐσῶ. 

(Ρ) ἔμπροσθ». ΔΡΚΩ. 49. 5Ί. 69. 64. 

116. 950. Ἐν. 99. α1.4. Μι. 10. 11. | 
Εες, ΟΕἱδ. (ᾳ) ἔμπροσθο. Ὁ. Αα». 
Μί. κ. Οἶσπι. || Βες. Οτἱ5. Ἅᾖ{(5) ρα- 
ἔτε πιεο, αμ εδ ἴπ εα[ῖο νετοῃ. 

(6) πρὲε. Ὦ. 5τ. (8) εἰς δὲ σὸ σνιῦ- 
µα ἅγιο. Ὦ. οαπέ. || ἅγιο πνεῦμα] 
ανεῦμα σὸ ἅγιο. ϐ69. 194. Μι. Β. Ἱ. 
χ.,Χ. {αι Ὀ. 609. εστί. φμῖ ἀῑχ- 

εττί, «οτΡ. υἰπἀ. εοἱῦθ. Ματείοη αρ. 
Τετι. Απίε εἰς σὸ ροπιπέ 225. Μι. 
9. ΎεΓο. (κ) Φφέρωσι. Ὦ. Οἶειη. 
Οτἰρ. ἆμοεπί, ΥεΓοἩ. εἰσφέρωσιν. Β1.. ]. 
16. 98. 64. 191. 124. 191. 191. Μι. 
Ε. ἐπαιοεπί, Νας. Ὀτίχ. νὶπά, {οΓ. 
εοτὸ. αἀάμοεπί, «8η. Ψ6Υς. προφίρωσιν. 

149. (3) εἰ. Ὀ. 1. 69. 194. 9186. 
81.4.) Μι. 10. 11. Οἶοπι. (2) µεριμνή- 
σητε. ΒΙ.Ω. 1. 19. 95. 96. 51. 64. 09. 

1Ἱ. 108. Ἐν. 20.. Οἱς. ΟΥτ, 1εγ. 
πουμεριωνᾶτε. Ὦ. ϱτ. Οἶεπ. (α)Ξ5 
Ῥ. Ἀψτ. Ῥετε. Ρ. Τί. (εχο. Ὀτὶκ. Μπι. 
σαί.) Οµετι. ΟΡ. ΟΥΡ. πἱεν. Απ. 
(0) Ξ-(αρ. ΜΗΙ.) 63. 91. Ὦν. 19. Ἐά. 
(0) -- 90. Ο5ἱΡ. Ηαδεί Οἶσπι. ὄρφ] 

ἡμέρα. 64. αρ. ΜΙΙ. 106. (4) ὸι- 

καστὴν, 98. Α]1ας. Τεγί, κριτὴν, Ὦ. 33. 

σαπί, «010. Ῥεποί[ία ἵπ Μί. 56. Μαι- 
6ἶομ αρ. Τετί. κρισὴν ἤ μεριστὴν, ΒΙ,. 

1. 191. Μι. ς. κριτὴν Ἰ δικαστὴν. 69. 
ἄρχονσα καὶ δικασσὴν. 151. (ε) ΑΒΡΓ 

(δι. ϱβ.) ΚΙΙΜΩ. 1. 49. 69. 106. 114. 
151. 101. 252913 Ἐν. 16. 19. 36. αἱ, 
δ. Μι. 5.5. τ. κ. 11. 19. Ῥντ, υἱς, 

Ατγ. Ῥογβ. Οορί. ἀδί1. Ασπιι Υ αἱς. 

1. (Πίΐαπέ οί. εί γρ. Ιειος.) 
Οἶοπι. ὮῬαδῖ, Απίϊοςμ. Τϊέ. Ὀορίγ. 

Ίτεη. ΑΛυς. ΒεΠπο]ία ἵη Μί. α. 4. ρ. 
ἀἱδοτίο. (8) ΒΕ(ΒΗΡ. 1.25. 40.19. 
89. 108. 115. 116. 194. 191. 190. 6. 
19]. 9993 2050. Εν. 9. αἱ. 20. Μι. Υ. 
4.5. ἶ. ].π.ο.α. 10.11. Απίίοςα, [-- 

Γ. 9ΥΤ. Ῥοτς. Ρ. Ατε, σαΠί. (5) αὐ- 
σῶ. ΏΩ. 989. 91. 116. 191. 935. αἰ. 6. 
Μί. πι. ο. 19. Βαδί. Τί. Ρον, Τ]ιο- 

ορΗγ!. Βολο]ία ἵηπ Μέ. α, ᾱ. || --- ταῦτα 
λέγων ἐφώνει' ὃ ἔχιων ὦτα ἀκούειν, ἆκου- 

έσω. 04. Τὸ. Ἰ4χκ Ἐναιρε]ίεία- 
τα ποπμυ]ία α πο Ἠη]α5 ΟΠΠ {19 

μα ης ταπί αἁ διὰ σοῦτο να, 99, 



Φ20 ἘΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΙ1. 
ο’ Ν ᾖ ΄ κ ύ / Ν 

[Εέπε δὲ παραθολὴν πρὸς αὐτοὺς, λέγων" ἀνθρώπου τινος 16 

πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. Καὶ διελογίζετο εν ἑαυτῷ, 17 
] 2/ ω. Ν 9 ι 

λέγων) τί ποιήσω, ὁτι οὐκ ἔγω, ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς 
α- Φ εί / πμ α 1 ϕ / 

µου; Καὶ εἰπε' τουτο ποιήσω' παθελῶ µου τὰς ἀποθή- 18 
: ιπ | / . ὃ ΄ ο.“ Ν / 3 ον Φιν μα 

κας καὶ ' μείζονος οἰκοδομήσω"' καὶ συνάξω εκεῖ πάντα 
Ἡ μ. ]ς λ 8 /  / (4 4. 4 
τὰ γωυήµκά" µου καὶ τὸ ἀγαθά µου. Καὶ ερω τῇ 19 

.» . Αν μΙ Α κ λὉ / κ δ, ε 

ψυχῇ µου’ ψυχῆ, έχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη 
ι , α ” 

πολλά᾿ ἀνωπαύου, φάγε, πίε, ευφρωίνου. Ἠέπε δὲ αυτῷ 20 
/ ” 1 

ὃ εός' πι ὤφρον,, ταύτη σῆ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου Ἀάπαι- 
ο 1 9 ολ ως ελλ ο αἅ ο... Ἡ Ν ο κὰ 4 

σοὺσι΄ ἀπὸ σοῦ' ᾧ δὲ ἠτοίμασας, οτί ἔσται», Ου. 9ἱ 
ε υ Ἱ Ν ”- . 

τως ὁ 9ησαυρίζων Ἱξαυτῷ, καὶ μὴ εἰς 3εον πλουτώ». Τ] 
.’ .ν ἁ ” ” - ο Γ 4 . 

[Έεπε δε πρὸς σους μαθητὼς αὐτοῦ" διὼ σοῦτο ὑμῖν λέ- 99 
λ | .” .” ω ᾳ ς »” // δΐι Ἀ δε 

γώ» μὴ μεριρνᾶτε τῇ ψυχη Ἰξυμών, τί φάγητε μηδε 

τῷ σώματεῖ, τί ἐνδύσησθε ο Ἡ ψυχη "πλεῖόν” 95 
3 ιο .] ν Ἆ κ ” ” 3 ΄ | 8 

εστι τς σροφης» πο το σωμα του ἐνδύρμιατος. Κατανοή- 94 

νο / | 4 οι 
ο στο γε)ηματοαι Ο2 ἡ γὰρ. 

κος. 

(1) «ποιήσω αὐτὰς μείζονα». Ὁ. «λΠέ, 
πια]ογα [αοίαπι, Υ μ1β. νθτοἩ. γιπά. 

{Γοτ. «οἱ ϱ. Αποῦγ. (4) ΑΡΕ. ΑΙΗ, 
Μί.ΒΗ Υ -.αἱ. 16. Εά. ῬΏας. ΤπεορΗγ]. 
πὸν σῖπον. Β],. 1. 19. 69. 118. 194. 

131. 161. Μι, σ. 8Υγ. Οορί, Αται. σὰ 
σίτα. αν. ()Ξ Ὁ. ὅθ6. 150. σε. 

εί Ιαΐ. 191. «αΠέ, νεΓτοἩ. γνεῖς, «ογῦ, 
νίπά, οἱ. Ἐυιίμγπι. (δεἁ αἀςδί ἵπ 

Μι. 1. Π.) Απο. (9) Ξ Ὀ. εαηΐ, 

ΝΕΤΟΠ. γετο. οοΓῦ. «οἶῦ. ἰέεαι ν]πά. 
μεο. | εἰς ἔτη πολλὰ Ῥοπϊέας ροςίέ 
εὐφραίνου Ιπ οοΌ. || κείµενα] ἀπολεί- 
µενα. 935. Όλεια. Ρὶ5. (που Ο5ἱ5.) | 
ἀναπαύου Ξ- 96. (Ἴετη. Ρὶ5. (πι) ᾱ- 

Φρων. ΑΏΩ. 918 (ο, αἰ. ὅ.) Εν. 80. 
Μι. Β. Εά. (οίίαπι Β8έ. 9.) (1) αἷ- 

φοῦσε. Β,. 95. {. Βες. Οἶεπι. Οτὶς. 

(ο) σίνο. Ὦ. (8ί. β.) (Ρετ8. ν. Υυ]ς. 
Ἶί. οχο. οοΥΡ. νἰπά.) Ο16π. βεπιε]. 
ΑπίϊοςΠ. (Ρ) Ὑ5.91ΞΠΏ. οαηἰ, τ- 
ΤΟΠ. Υογο. Νο α(ηραπέ 5ομο]ῖα Ἱη 

Μια. ἀ.ς. (4) -Ε ἓν. 1, 194. Ἐν, 
5. 11, (:) -ἕ- ταῦτα λέγων 

ἐφώνει ὁ ἔχων ὦτα ἀκεύεω, ὠκουίσω. Ἐ.. 

ἵπ πι. . 19. 64. 09. 194. 191. 2ἱ8 
(ο. αἲ. 6.) 929, 1η πι. 295. αἱ. 94. Μι. 
γ. η πατς, αἲ3 ϱ. ο, Εναπσε]ίατία, 
() Ξ ΑΒΡΙΟ. 49. 194, 191. 99933 
Μι.ς. Λιπι,. Ὑμ]ς. η, σαηί. γοτση. 
νἰπά. Ὀπίἁπ. Εογ, σετ, 1. εοτὺ. {ο], 
επιπηεγ. ΑπιΏοτ.  «{(ε) -Ε ὑμῶν, Β. 1. 
89. 64. 69. 91. 194. 191.918 (9. αἱ. ὄ.) 
9993 Ἐν. 18. αἱ. 2. Μι, Ε, σ. ο.Σ, 

σ. 11. 3ΥΥ. Απ. ίΠ. Βαχ. νους, 

Οἴεπι, θεπιε]. (α) ΒΡΙ.ΜΑ. 1. 18. 
98. 38, δΊ. 64. 69. 194. 181. 15. αἱ, 
8.Μι.σ.χ. 233 8υτ. Αη, 892. Ρ.ςο. 

αςί. Οορί. ΑΛ. ομηί, νοΓοῃ. «οἱ ο. 
Οἶεια. 9. οὐχὶ ἡ. 61. Ἐν. 9, 96. αἱ. 
10. Μι. ο. πο. 11. 8ΥΓ. Ρ. πῃς, η πα, 
μὴ ἡ, 91. πι. (κ) ασλείων. 14533 α], 
19. Μι. α. ἆ. 6. Κ.ᾳ. 7. 10. Οἶεπι. 
ΡΙ8, ΤπεορΗγ]. Επίμγπι, πλέον. Ὦ. - 



σΑ5δ. ΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. η 

σωσε τοὺς όρωκωας, οτι οὐ σπείρουση», οὐδὲ αερίζουσιν» 

οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον, οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὃ «εὸς τρέφει 

αὐτούς. πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε σών πετεινῶν 
/ λ, 3 3 ο» . .” 

"35 Τές δὲ ἐξ ὑμῶν Σ µεριμνὼν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν 

96 ἡλικίαν αὐτου πηγυν Σένα: 3 Εί οὖν οὖτε ἐλάχιστον 
ωᾱ / / λ ως ων ” / 
97 δύνασθε, σί περὶ τῶν λοιπων μεριμνᾶτε; Κατανοήσατε 

αλ  ὐ ἕ ο” Β ) / . 3 υ 2 λὰ ἅ // Ν 

{ὼ κρίνα, πὠς ᾿ αὐξάνει' οὐ κοπιῶῷ, οὐδὲ νήθει.' λέγω δὲ 
6 Γη Ἂὶλ ”” ” ν] 

ὑμῖν' “οὐδὲ σολομών ἐν πάση τῇ δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο 
ἡ ι Ν -” 

98 ὡς εν τούτων. -ἆ Ε δὲ τὸν χόρτον, «ἐν τῷ ἀγρῷ' ἅ σή- 
ὰ. 3 / 

ρεερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς πλίδανον βαλλόμενον, ὁ «)εὺς 
5“ {6 2 νι / / σλλ ς ο. η] / 

ὀύτως ᾿ἀμϕιεννυσι πὀσῳ μᾶλλον ὑμῶς, ὀλιγόπιστοι; 
κ Α ” ν/ υ. / λ 

9ο Καὶ ὑμεῖς ὁ μη” ζητεῖτε, τί φάώγητε Ἡ {” τί πίητεν καὶ 
ν / ” ι ” 

80 μῆ µετεωρίζεσθε. “Ταῦτω γὰρ πάντα τὰ ἔθνη | σοῦ 

κόσμου”. Κεπιζητεῖ" ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἱἴδεν, ὁ Ἴ χοσρ, ’ ἤ ῤ, -- ο 1 ἂν 
͵ ο» / .” 

91 ζετε γούτωνὶ. Πλην ζητεῖτε την [βασιλείαν ορ σου 
: .” ν ωά Ώ α “/ 4 « ” 

9εοῦ,΄ καὶ ταῦτα "Ξεπάντα΄ προστεθήσεται ὑμῶν. ] 
ο” ια Ν Α 

ὁ- [Μὴ φοξοῦ, τὸ µιηρον ποίμνιο ὅτι Ὁ εὐδόκησεν ὁ 

15 02 αὐσοῦ. 

(7)Ξ0. 644 995. εαπί, (4) Ξ Ὀ. ᾖ(8) ἀμφάζε, ΒΡΙ,. (65) Ξ 181. Με. 
σαπίέ. νῖπᾶ, (α) 2αἳ περὶ φῶν λοισὼν ἆξ (11) καὶ. Β]ιο. 99. ὅπ. 60. Τ1. 

σί. Ὁ. οαηί. γετοπ.νετο. νἰπᾶ. «0ο)ϱ. Εν. 18. 19. Μι. Ε. Ἀντ. Οορι, ἆί1, 
ζοῖῦ. (0) οὔτε νήθει, οὔτε ὑφαίνι. Ὁ. (4) Ξ 40, 68. 119. αἱ. δ. Μι, α. τ. 
εαηί. νετο. Οἶεπι. || -- εὔτε βαίνει. 10. (10) ἐπιζητοῦσιν, Β1,. 19. 93. 69. 

γετο. νἰπά, «οτΏ. οἱ. (6) -Γδτ. 194. ζησει, Ὦ. Ο]ετι, φιώτγιπὶ, Ὑι]ς. 

ΑΡΙΙΜ. 1.85. 40. 69. 106. 194. 191. ἍἩ. τεφιγωπέ, Ὀτὶχ. Τετί. ἐπφυίγωπί, 
8]. 19. Μί.α. δ.πι.τ. 10. Οορί. Βαν. «οογΏ. (4) -- ἁπάντων. 19. 98. 69. 
68Πέ. νετοῃ. Ὀτὶχ. νἰπᾶ. Οἶετα. Ἠϊετ,. 194. 181. 101. 9968 αἱ. 9. εἰ Βατόου. 
(ἀ) Ύε. 28. - Ματείοη αρ. Βρίρη, 1. Αα. Αγαι νετοη. γετο. Ὀσίχ, 

(6) τοῦ ὦγροῦ. ΏΗ. 98. ὃτ. 64. Ἐν. (α).ΒΡΗ 6τ, Τ. Οορί. ἀΠ, Ἐνρ. 

18. 19. αἰ. 6. Μι. Ἐ, «αΠέ. σοῦ ἀγροῦ νετε. οο]ῦ. (4) 5 ΒΕΗΙ,. 96. 

Ροςὲ χόρσον --- 69. 106. ἐν ἀγεῷ. ΑΒ. 108. 115. 191. 145. 936. Ἑν. 18. 
106. 15τ. Μι. ο. 11. | Ῥοδέσήμερν 9. 96. αἲ. 11. Μί. Υ. Ε. Ρ. ο. χ. 
Ῥοπιπέ Α. 1. 69. 106. 191.990. Μι. π. (5Υτ. Ρ. Παδεί ς, Δδί.) νετο. 
8. ο, 5, τ, κ. 10. 11. 8Υτ, νετου,. ὍΤετ. | ταῦτα πάντα] τὰ "τὴς σροφῇς. 

Ὀτὶς, τὶπά, ἔοτ. «οἱῦ. σεῦπι. ]. πιαρέ, Ό]αιι, (ο) -- ἓν αὐτῷ. Ὦ. ἰπ ουν 
(οι. (ἶσπι, Απίς σὸν χδρτον Β,. Ἱίοπι «επί, 

16Τ. : Ῥοδί ὄντα Υ υἱς. | Ξ- Αθς, 
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λ : ο.’ ” κ. ι ε., . 

πατὴρ Ρ ὑμῶν δοῦνωι ὑμῖν" τὴν βασιλεία. Πωλή- 55 
λ ε κό ε . Ν / 2 π ς 

σωτε τα υπαρχοντο υμων, χαΐ δόσε ἐλεήμοσυνην. ποί- 
΄ « ο μωα. / “ λ : . « 

ἤσωτε ἑαυτοῖς "ολ/βαλάντια μῆ παλαιούμενω, «ησαυ- 
ὴ 
Χ 5 νι { ώ). ς ” ” ” σ, ΜΑ. τ 2 Ν 

ον "ἀνελλειπτον εν τοις οὐρανοίς, οπου λεπτής ουν 

ἐγγίζει οὐδε σῆς διαφθείρε. Όπου γάρ ἔστω ὁ Φη- 54 
Ν ο ον 2 ον λ. Ὁ / οκ 2/ 

σαυρος υμών, εχει και παρδίω υµων εστα/. Έ,στωσαν 355 
« ” , Ἀ / / λ « 4 / ' 

ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσµέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμιενοι” 
Γ ε / , . . : 

Καὶ υμεις όμοιοι ἀνθρώποις προσδεγοµένοις σον Κύριον 96 
ἐ ε » // / αι ὦ . .ά 9 ” / ο . Λ/ 

ἑαυτῶν, πὀτε Ὁ αναλύσει ἐκ τῶν γάμων ίνα, ἐλθόντος 
Ν Ἅ ἃ η/ 9 τά ἡ ” 

Καὶ κρούσαντος» εύθεως ἀνοίξωσηω αυτῳ. Μακάριοι οἱ 37 
” ι) ο 4) ι) λ « ΄ σε -” 

δουλοι ΕΕΙ)Οί ους ἐλθων ο Άυριος ευρησεί ΥΡΊγορουντωας᾽ 
λος Ν / ε ὦ ϱ / λα πι σιπ υσὶ 
αμήν λεγω υμίν, οτι περιζώσεται χα ανακλίνείι αυτουςν 

ν Ἶ ” 
καὶ παρελθων διακονήσει αὐσοῖς. Χζο ἐὼν ἐλύη ἐν ση 28 

δευτέρω φυλακῇ» καὶ 7 ἐν τῇ τρίτη φυλακῇ " ἐλθη, καὶ 
6 ή, ι ’ / / ι] « - // 2 ” κ ῃ 

ευρη ουτω, µακαριοί εἰσιν ἳ--- οί δοῦλοι ἐκεῖνοι. Γοῦτό 39 
Ν τν 0) » 2/ « ι] προς Αι. νδ., ε 

δὲ Υ)ῶσΛΕΤΕ Οοσ{ εί ᾖδει ο οἱχοδεσπόσης, ποιον ωρου 0 

α ΄ / ’ ϱ2 / ἡ ΔΝ . ο] ».» 

λεπτής εθχετα  Εεγθήγορήσεν αν, Λαΐ ουν αν αφηκε 

Σο βαλλάντια. 

(9)Ξ Ματεῖοῃ αρ. Ερίρη. (4)Ξ 
63. ἡμῖν. 950. Ἐν. 18. 443” ΤΠπεορΗηγ]. 
ρά.τοπι. Ἰηἑεχία. (9) βαλλόνσια. ΑΡ 

κο. ΑΙ. Μί. Υ. αἱ]. 8. Εά. . (8) ὄν- 

εξάλειπσον. τ6. Μί. α. (6) αὐτῶν ς, 
αὐτῶν. Ὁ. 1. 99. 069. 194. 191. ΔΙΣ, 
Μι. Β. Ἱ. π. Ἐά. Οἶεπι Μει]οά. 

(1) ἀναλύση. ΑΒΕΗΙΙΟ5. αἱ. 8. ρἱα- 

σοοτο. Τά. Υ. ἔ. 10. Εά. Ὑιϊσ. 1, 

οχςο. εαπί. Νγδε. Ίγεπ, ΟΥΡ. Ας. 

(απ) κἄν ἓν σῃ δεὐτέρᾳ, κἂν ἐν σῇ σρίση 

φυλακῇ ἔλθη, καὶ εὕρῃ εἰο. Βἱ,. 181. 

καὶ ἐὰν ἔλθη πῇ ἑσπερινῇ φυλακῇ, καὶ 

εὑρήσει οὕτως, ποιήσεν καὶ ἔὼν ἓν σῇῃ δευ- 
σέρᾳ καὶ σῃ τρίτη, µακάριοι είο. Ὦ. 

σαπί. Ἐέ εἰς {ους «οἱ ῦ. καὶ ἐὰν Ἐλθή 

πῇ ἑσπερινῇ φυλακῇ καὶ εὕρῃ οὕτως ποι- 
ρὔντας, μαλάριοί εἶσιν. ὅτι ὄνακλινοί αὐ- 

ποὺ; καὶ διακονήσει αὐσαῖς. κἂν ἓν τῇ διν- 

σέρῳ κἂν ἔν σῇῃ πρίτη θυλακῇ ἔλβη; καὶ 
ϱ ε/ εὕρῃ οὕτως εἰο. 1. 118. Ἐί οἷε ἔεγε 

εοτΏ. νὶμά, Μπι. σαϊ. Ματεῖοη αρ. 

Πρὶρα, αἱ νϊάδίας, Ίτθι, ἴπί. Εέ οἱ 

υεπεγὲί υεερετέῖπα υἐφτ]έα εἰ ἔία ἵπυεπε- 

γέές ὑεαξέ σπέ: φμοπῖαπι (δεί {ου 
ἀἱκοιπιδεγος εἰ πιπἰςέγαδέ {ί. Ε[ος 

αιιέεπι 9οἱ{οἱε 6ἰς. νεΓΟΠ. Εί δἳ υεδρετ- 

ἑἷπα Ίιογα υεπεγὲές εξ αἱ πιεἶία ποοίε; εί δὲ 

δα εαπέιας εί ἐπυεπίαι εο» δὲρἑἰαπέεδι 

δεαἰϊδιπι. Νϊοείῖας. (9) -Γ ἐὰν. 101. 
αἱ. 8. Με. 11. Ἅ«{(0) καὶ 69. 190. στ. 
Μι. ντ, 10. Έπεσρηγ!, εᾱ, καὶ ἐλθὼν, 

ΑΚ. α|. 4, (α) -- ΒΕΙ,. οαππί, 
εοτΏ, Μπι. σαέ. νἰπά. τους Νεείτας. 
(0). οὖκ ἄν. οπιλεοῖς οπρἰεσῖς οπιπίρας, 
ΡΚ. 60. αἰἶφιε ποπ, εαπέ. [| ἐγρηγόρη- 

σεν ἂν καὶ ξ νὶπἀ. || ἂν ρτίαςΞ Β. 151. 
Γοείοτίαςς- ϱα., 69. 41,5. Μί. 11. Ἐά, 
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ο λ Ὡς ο δν ω ο έλα. 

40 διορυγῆναι σὸν οίκον αὐτου. "Καὶ υροεις ἆ ϱῦν γίνεσθε 

ΟΑΡ. ΧΤΙ. 

“/ / -. 6 ο ο” . ελ - 5 / 3/ 

ετοιμο! οτι, Ί ὠρα ου δοκεῖτε, 0 υἱος του ἀνθρώπου εθχε- 
ιο δὲ 6 » .// ε / μι Α Ν [ὸ πν] Λ 

4] σαι. ] Ἐπε ὃε Φυτῳ ο πετρος χυβίΕ, προς Ίμωας την 
λ / / ἡ] Ν λ / /”/ ο.’ 

45 παρα σολὴν ταυτην λεγεέςν η Άι προς ποντας» [ε Έλιπε 
ε.α 6 / / ”/ 2 κἳ « Ν 3 φ Ὦ . Χο 

δε” ὁ χυριος" τις αρα εστιν ο πίστος οίχονοµος "οδλαί 
/ Ἡ ιά) ’ « ΄ ο δη Ἡ ” ]ς ἅ /“/ 

Φρονίμος » ον καταστήσει ο χυριος επἰ τῆς Φερωπείας. 
ϱ ” ω// Ἶν ει] ” Χ// ’ 

48 αὐτοῦ, . τοῦ” διδόναι ἐν Ἀωιρῳ "το σιτοµετριον; Νία- 
η, ο ” ϱ) ο” 6] . Ν ε ἁ 5 ” ς ὅ 

Άωριος 0 δοῦλος εχεῖνος, ον ἐλθων ο Άυριος αυτου ευρησεί 
” 6/ ο” // / ε κὠώ ϱ/ 9 ΑΔ ρω 

41 ποιοῦντω οὕτως Ἀ Αληθῶς λέγω ὑμῆ, ὃτι ἐπὶ πᾶσι 
, ο ο υ ΄ . / , λ Ν ”/ 

"4δπτοις υπαρχουσι αυτου καταστήσει αυτο». Εαν δὲ εἰπη 
[ ο ” ᾿ ιο 2 -” Ν ε δω δη ς ’ / 

ο δοῦλος εΆείνος εν τη ποιρθίο αυτου χβονίζει ο Άυριος 
ν 2/ / λ » ιἩ 

μου ἐρχεσθωι" λαί ἄρξητωι συπτει) τους πατδοις λαί 
Ν / . ’ Ἀ / αν / 

σας παιδίσκας Ρ, εσθιειν τε καὶ πίνει) καὶ μεθύσκεσθαι’ 
6 ε α ν ” η 2 / 2 / αι ' 

46 ῆΗξει ο Ἄυριος του δούλου ἐκείνου ἐν ἤμερο, Ί ου προσ”- 
” Α.8 / ο / λ 4 λ 

δοκὄ, χαί εν ὥρου Ί ου γΩὠσκει' αΐ διγοτοµήσει αὐσον, 
ΔΝ κ' / . ” Ν ο» 5 / ., 2 Γ] 

47 καί το µερος αυτου μετα των απίστων }Ἴσει. Εκείνος 
Ν « ” Ί 8 ἃ Ν / ” / ᾳ ε ”- 4 

δε ο δοῦλος 0 Ὕνους το Φέλημα που Άυρίου Ἱεαυτου 
| Ν κ γέ / κν ; // λ λ / 2 

αι μή ετοασωαως ρήδε ποίιήζας προς το δέλήημα αυ- 
” / ΔΑ λ λ ΄ Ν 

48σου, δωρήσεται πολλάς Ο ὃξ μἢ Ὕνους» ποιησας δε 
ερ ” να 9 ΄ Χ ν ρ.. «2 / 

ὠξιω πληγών, δαρήσεται ὀλίγας. [παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη 

Ο92 6. 

{ο) Ύε.405-ι1. 119. ᾖ(ἆ)- Ρο. 151. 
151. Μι. 1. Οορι. Υυ]ς. Τε. δὲ. ΓΏ. 5γ., 
εἴβο, οἈπί. (98)Ξ ΒΌΙ. 989. 194 
Μι. πι. Ηἱ. Ρετς. ρ. Ῥακ. ο8Η{, νεΓΟΠ. 

νὶπὰ., «οἱΌ, «οςϱ. σετ. 1. (0-Ξ 

Τ. οαηέ. || καὶ Ξ 190. στ, εί Ἰαίὶ. αἱ. 

4, Μι. τ. κ. 10. Ὀνἳκ. νἶπά. (6) καὶ 

αἶπε. ΒΗ1,. 1. 99, 69. 118. 194. 191. 
σαπί. «) ὁ. ΒΡΕἄΗΡΟΕΣ. Τ2. 
190. ϱτ. 151. 2998 αἱ. 1. Μι. Υ. 11. 

(1)Ξ 01.09. Ο5ΐσ, δεπιε]. (πι)ΞΒΕΡ. 

-(ᾳ) μὴν, ὮὉ. 54. 190. Ια:. Μέ, χ. οιΠέ. 

(ο) -|- κακὸς. Μ. 19. 69. 11. 194. Μι, 

πι, , Χ. 9ΥΓ. Ρ. Π5. ἀπ, Ίγεη. Ἱέεπι 

ΟµτὶςΡ. Ἅᾖ{(Ρ) -Γ σοῦ κυρίου αὑτου. 8ΥΣ. 

Αγ. Λ1Ἡ, {(ᾳ) αὑτοῦς, αὐτοῦ. ΒΡΚΙΊΙ.. 

α]. ο]. Μί.α. α]. 19. Ἐά. (Ε) ἔτοι- 
μάσας. Ἱι. 19. 9ΥΓ. Ῥετδ. Ρ. νετοἩ. 

νἰπά., | σοιήσας. Ὦ. 96. δαχ. οΒΠί. 
Ο5ἱς, ΠΕἰα]. ο. Ματεῖοπ. Απιῦτ, οἱ 

εαη{, καὶ ὁ. 811, Ρ. ἵππῃ. | ος. Οἱ. 
εντ, (4) --- ὁ ἀγαθὸς. Ὦ. 151. εαηἲ. 
οοἱῦ. Ἅᾖ{Κ) οἰκεσίας. Ἱ. 194. Οτὶς. 

εοπιε]. οκίαρ. 191, Οτί6. εεπιε!, Ν 158. 

(οπαῖθςο ε(ῖαπι πρὸς πὸ 9έλημα αὐτοῦ) 
Ἴτεη. ραγωί, «οἱ. ΟΥΡτ. Απιυτο- 

«δίαςί, || ἑαυτου θ αὐτοῦ Ξ 9. 66ΓΗ}. 

ον 
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Ν Ν ν ” 

πολυ, "πολυ ζησηθήσεται παρ αὐτοῦ" καὶ ᾧ “παρέθεντο 
Ν ω 

ἴπολυ, περισσότερον αρ Ισήσουσω΄ αὐτόν. ] Πυρ ζλθον 49 
” . Δ αν λ / / /“ 

[αωλεῖν Χαρ εἰς τὴν γῆν, Υ καὶ τί Ἔ θέλω, 3 εἰ 
/“/ ϱ) 

έχω ἀνήφθη: Βάπτισμα 3δε 

1/ 4“ 

{0 

/ ο ω ὀ - 6 

συνέχοµιαί έως 96 οὗ 1 τελεσύᾳ{ Δοκεῖτε, ὅτι εἰρήνην δΙ 
/ ” // 2 ” υ λ / .” 2 

παβεγενοµην ἀδουναι ἓν ση γη; ουγ)ν λέγω ὑμῶ, δἀλλ 
αλ // ὃ / 2/ Ν αρ. απ αλλ) Ῥν-εα Λας 2 
Ἰ. θιαµερισµο Ίσοται γὰρ ἆπο του νυν πέντε ἐν δ2 
” ο / ρω / 

οικω εν | δυμιεμερισµένου τρεις 9 δεπὶ δυσὶ, λοὶ δύο 

.) ΔΝ ο ο 

επ] τρισί. Ἡ Διαμερισθήσεται πατὴρ | ο» ἐφ υἱῷ, 58 
Ν ὰ δν μλ , / η ]ς «Κ, ΔΝ / 

Και υιος επι πωτρί’ µήτηρ επι δυγατθί, και »υγάτηρ 
δι Ἀ ] .1/ ϐ λα Δ / ε Ν / 

επι "μητρι" πενθερα επι τν νυµῴφην αυτής, καὶ νυµφη 
ιν κ ν 6 / ν' η ΙΑ. 

επι τὴν πενθερὰν αὐτῆς. Έλεγε δὲ καὶ τοῖς ὀγλοις' δ4 
ϱ/ 2/ λυ / / " ι 

οταν ίδητε πσην νεφελην ἀνατελλουσαν ἆπο δυσμιών» 
3 / / ”/ / / 

εὐθεως λεγετε ὀμθρος ἐργετωι’ καὶ γίνεται οὕτω. Καὶ 65 

κ 4 . 

ο ἐπὶ. 
ο 

ΟΥ) ὅσου. 1 02 ἐα), 

(5) ζησήσουσιν ἀπ᾿ αὐτοῦ περισσότερον. 

ὮὈ. οαυέ. οοΓΏ. || παρ] ἀπ'. 1. 64. 
λολ, (0. πολὺ, πλέον. Ὦ. ὀλίγον, 

ὀλίγον. ΒΥΤ. Ρ. ἵπ Π. σλεῖον, πλεον. 

Οἶεπι. {α) ἀπαισήσουσν. Ὦ. 28. 40. 
60. 64.9]8(ς. αἱ. 4.) 239 αἱ. 9. εἰ 

Ῥατῦςετ. 2. Μί. α. 10. Οἶεπι. Οοπε(]- 

ίαί, Βακ1], Μασαγ. (κ) ΑΡΕΙΜ.Ι. 
26. 49. δΊ. 64. 69. 91. 108. 124. 191. 
161. Εν. 18. 56. αἱ. 11. Μι. Ε. 1. π. 
τ. ΖΧ 19. 8υτ. Ρ. Ο1ειη. ΟΓὶΡ. δεχὶοΒ. 
ΟΗ1Υς, έετ. Βεπο]ία ἵπ Μί, α. 4.5. 
Τί. Ῥορίγ. ἵπ Μι. ἆᾱ. Ηϊ]ατ,. Ἠϊεν, 

Άυς. 4θπΠε]. (9) καὶ σί; 9έλω. 98. 

Τις, Ὀορἱς, ἵη έ, ἆ. καὶ σί; ἤθελον, 
Ο1Γ78. Ὀἱ8. καὶ ἤθελον, Με. 19. ΟΝΤΥ». 
φοπιο]. καὶ Φέλω 5. έλω δὲ. Βολο]ία 
ἵπ Μί.α. ἀ. 5. φιίαπι υοίο, Ἠϊοεν. ΕΠΙ - 

Ια5ί.. Μαχί, ίααγ, (1) ἤδμ. Μι. 
ο, δὲ, νετοπ. «ος. νἰπά. {ογ. οἱ αμα: 

σαπί. Ἠίατ. Ῥαυ]ίη, πἰδὶ, σα, «ος. 

ππαγέ. πο αἱ, Υυΐς. 6ετπι, 1. αἱ, 

υεῖκ. Πίου, ῬΗἱαρίγ. Μαχίπι, (αις. 
πὶςὲ απ, ΑΙΠΟΤΓ. 5επιε]. πάς μἱ Ἴασιν 

Ῥαυ]ῖῃ, 5εΠηε]. (α) Ξ5 Ι,. 96. δῇ. 

04. 598 αἱ. 4, οργΏ. ν]πά. (Ἠ) αδεον 
σαπί, (ο) πώάνυ ἐπείγομαι εἰς αὐτὸ. 

Ίτεη. δγ. υαΐάε Ργορετο αὖἆ 1, ἵτει. 
ἴπέ, φπαπι [εοίέπο, δὲ φοἱγείίς, Ὦ Π]]αςίτ. 
| ἕως οὗ τελεσθῃ 5- νὶπά. | πῶε] τί. 

Οµίς. 5οπιε]. | οὗ] Ξ- ὔ9. ὅσου. ΑΒΡ 
ΚΙ.. 98.36. 40, 43. στ. 63. 69. 9]. 
151. αἱ. 6. Μί.α.ς.τ. κ. 10. 12. Οµἱρ. 

Ρὶς νε! ίοτ. Ἀοπο[ίοα ἵαπ Μι. 19. 
(4) ποιῆσαι. Ὦ. οαπί. πι(ίεγε, ΝΕΤΟΠ. 
σαί. Ματεῖου αρ. Τοτί. (6) ἀλλὰ. 
ϱ}.69. 106.995. (8) σρεῖς διαµεµερι- 
σµένοι. Ὦ. «αΠέ. (5) ἐν. Ὀ. {π, γυἱρ. 

Ἡ. Ἐ{) διαµερισθήσονται, ΒΡΙ.. 59. 
10Τ. Ἐν. 18. Μι.ο. οαπί, Ὀεῖχ. οοἳ). 

{ου. εο)Ὀ. νἶπά, Απο, Ες Πογ.[ Ηάεπι 
{ετε Ἱπησυπί απίεεσἀεπίῖθας, εί Ὦ 
εσπι οσο. ΤΠ. αωήθιξάαπι ας Απιὶς, 
Ῥοδέ πασρὶ τερείϊί διαµερισθήσονται. 
(0) ἐπὶ. ΒΕΩΡ. ΑΙΠ. Με. Υ.. αἱ). 11. Εὰ. 
«(1) τὴν θυγατέρα. ΒΡΙ,. 1. 191. 151. 
Ἐπς. (1) σὴν μητέρα. ϊάεπα εἰ 194. 
(απ) ΔΡΙ,.1. 69. 194. 121. Μι. α. 
ο. 10. (πα) -- ὅτι. ΑΚΙ. αἰ. 14. Μι. 
8.283 10. Αγπι Βα9. 

”/ .ν 9 ” 

(ωατισύηναι, καὶ “πῶς 50 



σΑΡ.ΧΙΙ.ΧΙ1Π. ΚΑΤΙΑ ΔΟΥΚΑΝ, 206 
ι ή / / / .ο σα /”/ / 2) Ἡ λ / 

οταν νοτον πνεοντα, λεηετε "οτι χαυσων εσται' καὶ γι- 
ε Ν ΔΝ / Γν ” νἩ ρω 9 

ῥθνεται. Ύποκριταιν σὸ προζώπον Ῥσῃης γής καὶ του ου- 
ο ὃ ὃ ’ ον α Χ δὲ /”/ λ ὃς Ῥ ,ω ϱ). 

θωνου οἱθωτε οπέμάζειν σον ὃε Ἀαιρον τουτον "πως. 
ἳ 2 / // η νλ// λ »ε ρ” 3 / 

275 οὐ δοµιμάζετει ἵἹ Τί δὲ καὶ ἂφ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε 
3 ΔΝ ο ε ΔΝ ε ” // ” ῤ 

58 το δίκαιον : Ως γαρ πυπαγεις μετὼ σοῦ ἀνσιδκου 
δα. 3 3 ” δω δὸ ) ο η / ᾗ 

σου επ αρχοντα, εν τῇ οὐω ὃος εργασίαν απηλλαχόοωι 
αι » ω / ῴ // λ λ λ Χ 

απ αυτου ϱηποτε Ἀπατασυρή σε προς τον κριτήν, Ἆάέ 
ε / .// ” / Ν 6 

ο πριτής σε Υπαραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πρώκτωρ 
”/ ι ; / 5 ν δο/ ρ 

ρ03σε 3 ράλι” εἰς φυλακῆν. Άεγω σοι ου μή ἐζελθης ἐκεῖ- 
ϱ/ τς 

Θεν,.έως οὗ 
Δ Χο Ν 2 ω. 

Άοιι το εσχωτον λεπτον ὠποδῶς. ] 
. / ” ” ια 

Ι. [.Παρῆσων δὲ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ, ἀπωαγγέλ- 
3 -” ΔΝ 9 / α” λ 3 

λοντες αυτῳ περί των γαλιλαίώ», ὢν το αέρια πλάτος 

ϱ ἔμιξε µιετο τῶν φυσιῶν ἃ 
.».”. // 

αυτῶγν. Καὶ ὠποκριθεὶς ερ 
 - ῳ' Ἡῇ πρ’ 3 ο) ὃ ρ” ο ς ο .’ 

ίήσους είπεν αυτοις Ο0ΜείΤε [οσι οἱ γαλιλαίοι ουστοι 

ἁμιαρτωλοὶ { 
Ν. 7 / . / 3 / 

παρο παντας Τους γαλιλαίους ΕΥΕΝΟΥΝΤον 
ϱ“ ” / 2 ὰ / ς ”,ω Ν 

β ὃτι τοιαῦτω πεπόνθασω: Οὐχὶ, λέγω ὑμῷ' αλλ ἐὰν 

Αμῆ ὃµετανοῆτε, 
/ /1/ 

πάντες 
. ϱ ; ος ρω ὴ 

Ἱωσαύτως απολεῖσθε. ᾿Ἡ 

ο άλλη, 

(ο) Ξ ΡΙ.15Τ. Μι. ο. Ατγ. Ἐετε. ρ. 
Α01. β]αν. Ἱάπ. εᾱ. «αἱ, 
οὐρανοῦ καὶ σης γης. Ὀ1.. 10τ. αἰ. 12. 

Μι. α. οἱ. 8. Ἐά. Ἁντ. Ῥετες. Αγ. 
Οορί. ΑΠ. Ατπι υς. Τί. εχε, 

ΠΤΙ. της γᾷς. Ἐν. 18. σοῦ οὐρανοῦ. 110. 

ἨεςτεΠ. Λας. (ᾳ) πλὴν τὸν. Ὦ, 

151, εαηέ. τὸν. Τ,, Ὡς ολΗ!. 

νἰπά, σοἱῦ. (8) οὖν οἴδατε δολικάζειν, 

ΕΙ.. 39. Οορί. Βα[ιά. ίΠ. Ἀντ. Ρ. ἵπ 

η, «09. Ἅ{(9ΞΡ. εαπί. (1) ὑπάρ- 

Άειςν ἀῑδιμπείίοπε ρορίέα ρορί ὁδῷ, Μέ. 
11. 1Τ. (κ) κατακρίνη. Ὦ. «απ. νε- 

ΥΟΗ, «018. νιπᾶ. Απιζἒτ. εεπιεὶ, ἐγαδαέ, 

Ἠτὶχ. Μπι. σα. ἔοτ. οο]Ώ. δεσπα, ]. 
Άιδ. Βεάα. ἄεί, Ἱτεῃ. (Υ) παραδώ- 
σε. ΑΡΒΕΟ. 69. 194. 151. οαπί. Ματ- 
εἶοη αρ. ΕΡρὶρι. (2) Ροδἰ βαλ. Ρο- 
πυπί ὮὉ. ΑΠ. Μί. Ρ. αἱ. ὃ. Εά. 
(α) βάλη. ΑΒάΠΕΤ., α]. 40. Μί. Υ, 

(ϱ) τοῦ 
α]. 14. Εά. βαλε. ΒΕ. ϱν. ν]πἀ. βάλει, 

Μι. Ε. αἱ. ὃ. βάλλει. 151. 920. Ἐ4. 
(0). ἀποδοῖς τὸν ἔσχασον κοδράντην, Ὦ, 

9Υγ, ΤΠ. Μαγοεῖοη αρ. Τετί. Απιὂς, 
Αυς. |-- καὶ. Μί. πι. | τὸ] σὸν. ΑΗ 

ΚΙ,. (δί.α.) 56. 91. 151.41.99. Μι. 
Υ. 8. 1. η. ΤΤ. Εὰά. Ο5ὶςρ. Βσπασα- 

Γ1ππα. [| ὠποδφς] ἀποδώσης. 61. ἵηπ πι, 69. 
(ο) γε. 1-9 -- Ματεῖοη αρ. ΕρίρΗ. 
(ά) αὐτοῦ. 151. κι, νειςο. (6)ΞΒΙ.. 
16Τ, Ατπι. Ὑυΐς. γετοι. νετο. νὶπὰ, 
Μπι. σαϊ. Γο5Γ, (8) ὑπὲρ. 14. 9595. 

(5) μετανοεῖσε. 9. αρ. ΜΙΙ. 108. 995. 

Μι. Υ. αἰ. 8. μετανοήσησε. ΑΓ. 1. 69. 

194, 181. 151. αἱ. 9. Με. τ, 11. 8ε[ο- 
Πα ἵπ Μί. α. ᾱ. Ῥυὶς. Τί. Απ, 

(19) πάντως. Μ. α]. 8. Μέ. κ. 8ε]ιο]. ἵπ 
Μη. ἆ. | Ξεροτῦ. - (1) ὁμοίως. ΒΕΠ, 

1. 19. 995. 69. 191. 101. 5εΠο]. ἵπ Με, 
3. ᾱ. 6. ΥΓ, Ῥ. Τπ πι, Ξ8Π14. 
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9 ο.’ / Ν σ 9 ὴ] ” ε ΄ 2 

ἐκεῖνοι οἱ δέκα Ἡ καὶ ὀκτὼ, ἐφ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος 1εν 

6ΑΡ. ΧΙ. 

”-// λ λ 9 / 5” λ ὃ ο 6“ τα κά 
τῳ σιλωαμ αΐ ἀπεχτείνεν αυτους» θὐΚΕίΤεν οτι ́  ου- 

/”/ 2 / εν, Ν / Ὦ 3 ή / “/ Ἆ 

(σοι οφειλετωι εγένοντο παρα παντως  ὀνύρωπους τους 
- »// ΄ .. ᾳν / ε ο. ο 

πατοιποῦντως “ἐν ἱερουσαλήμ; Ούὐχω λέγω υμῳ' ἀλλ ὅ 
”.α Δ Ῥ ” “/ / ᾳ ϱ ΄ /”/ ι ο” ϐ 

ἑων μή Ῥου µετανοήτε, πάᾶντες Ἴομοίως απολ.εισύε. 
/ νΝ / Ν ων ο, ον 

Ἔλεγε δὲ ταύτην τὴν ποραβολήν' συκήν είχε τις "εν τῷ 6 
ο. ε -” / “/ ὶ 3 Ἡ 

ἀμπελῶνίι αὐτου πεφυτευμενην' καὶ ἦλθε ὃ ζητῶν καρπὸν" 
2 .» ” δν Ὁ .’ . λ νο 5 / 
εν αυτη, καὶ ουχ, εὗρεν. Ἐλπε δε προς τον αμπελουργον' ' 
) λ / / ε” ” ΝΔ . ” .. / 

θου, τρία ετ "ερχομιαι ζητών χαρπον εν τη συκη ταυτη, 
Ν ) ε κ ”"/ 9 κε ““”΄” Δ γ λ 

καὶ ουχ, ευρίσκω 6κοΨψον αυτην ματι και Στην 
-” / » / Ν Ν / ι ω) » 

γῆν 3 κωταργεῖ ; Ο δε ἀποκριθεις λέγει αυτῳ κύριε, ὃ 
/ 2 ον Ε] λ ” ο Πατ, “/ / Ν 

ὤὧφες αυτην "καί τουτο τὸ ετος έως οτου σκάψω περι 
Δ . )] Ν / ΄ 

αὐτὴν, καὶ [βάλω Ὀ κέρμα. "Κάν μὲν ποιήση καρπὀν" 9 
Ν αν, Ν / γ/ / , Ὁ : 

ἃ εί δὲ µήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτήν.«] 

᾿Ῥ ϱ) µετανοήσητε. 

(0 Ξ ΡΕ. Ι.. (1) σου. Ὁ. 5γ. 
οοἴμπιπα δοαπιεπδίο, Δἱπν. (πι) Ξ 
Ρ. Μι. 1. κ. Ἐά. στ, σαπ{. Λιςοι. αἆ 

Νοταί. αὐτὸ. ΑΒΙΚΊΙ,, 69. 151. αἱ. 8. 
᾿Μί.ο. χ.1]. Ὑυὶς. Τί. Ῥορί ἐγένονσο 

ροπίί 151. ἐρεῖ οπιπεε, σαί.  (π) 

1. 40. 68.191. Μι. α. Κ. 10. ω. γυ]ς. 
115. Μπι. σαΐ, τοὺς ἀνθρώπου. ΑΡΤΏ 

ΤΜ. 69. 108. 194. ιε, τ. Βαρί!. 

(ο) Ξ ΡΡΙ.. 1. 106. 191. 101. Μι. 
π.χ. 1.) ΑΡ. 1. 00, 108, 
194. 191. Ἐν. 4. 18. 34. 96. αἱ. 10. 
Μι. 6, τ. 11. Ὑπῖς. Ἡ. Απί, ΕΒΕρίρΙ, 
(4) ὡσαύστως. Β1Ι.. 1. 99. 98. ΤΙ. 19]. 

Μι. Ἡ. τ. Χ. 5Υ1, Ρ. ἵπ πι, Βαςεῖ]. 

"ὑμεῖς, Ἐν. 18. 11. (0) πεθυτευµένην ἓν 

'σῇ ἀμπελῶνι αὐτοῦ. ΒΗΤ,. 1. 106. 118. 

191. 151. Μί.α. Χχ. 10. Ατπι. Υυἱς. ῆ. 
Ρείτ, αἷεχ. Ἐ]ίαςδ ογοί.ππς. (5) ΑΒ 

:ΏΕΟΗΙΙ. 918 (ο. αἱ. 10.) Ἐν, 94. 
96. ΛΙΠ. Μι. Υ. αἱ. 21. Ἐά. Λτπι, 
βαν. Ὑπ]ς. Τί. (οχο. νὶπά. «ο]0.) 
Ρείγ. αἰεχ, Βίας οτεί, Ῥα9. (ε) -- 

ψ καρπὸν ζητων. 

ἹορΙγ]. 

Ρ / 

κοπρίαν. 

ἀφ οὗ. Ὦ],. 69. 194. Οορί. Ατπι, 
ΒΙαν. Ὑυυὴσ. Τί. Ρείγ, αἱεχ. Ύ]είου 

αρ. οίςί. -- ἂφ' Πε. 151. (α) --- 
φέρε σὴν ἀξίνην. Ὦ. εαπί. (κ) ἵνα μὴ. 

6. 151. Ατγ. (Υ). τὸν πόπον. 80. 

(ᾳ) καταργῇ. Β. 36. 40. 63, 91. Ἐν. 2. 

αἱ. 10, Μί.α. ο. κ. 10. Εὰ. Βας. ΤΙε- 
(α) ἔτι σοῦτον σὸν ἔνιαυτὸν. ὮὉ. 

(9) ΑΡΙΙΜΕ. (81. σ.) 10. 96. 40. στ. 

65. 64. 12. 91. 106. 194. 191. 181. 
151. 918 (ο. αἲ. 9.) 999. 9860. Ἐν. 9. 
18. 19. 94. 96. αἱ. 46. Μί. Υ. αἱ]. 16. 
Γά. Ρείγ. αἰεχ. ΟΓῖςδ. ΛΙΝ. ΝαΖ. 

Έ [ας οτεί. Ἐρὶρα. Τείά. ρείας. Ο0Υ5, 
ΤΠεορΗΥΙ. Ερίγ. Ῥοεπο]ία ἵπ Μία. 

4. 5. 11. κόπρον.1. 18.69. ΑΙ ῑας. κὄφινον 
κοπρίων. Ὦ. δ(ιαἴιηι 5. οορ]πιηι δίεγ- 

εοπίνν Τί. (εχς. {ογ.) Απος, Αιρ. 
()Ξ1. 1183 | -ἵ- θεπε, Λας. (ἀ) εἰ 
τὸ µέλλον, εἰ δὲ µήγε. 1,. 69. Οορί. 

ΑΓ, ΟΥΓ. (ε) - ταῦτα λέγων ἔφώνει, 

ὁ ἔχων ὦτα ὠκούειυ, ἀκουίτω. Έναηρε- 

Ηρίαγία απαἀαπι, 



6ΑΡ, ΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 985. 
παν | κ κά 

10. [Ην δὲ διδάσκων ἓεν μιῷ τῶν συναγωγῶν εν τοῖς 
ν α” υν ”/ 3 

11 σάβδασ.. Καὶ ἰδοῦ, γυνὴ ἕ ῆν πνεῦμα εχουσα ἆσθε- 
’ / / νι α.” / Ν λ 

νείως ἔτη δέκα καὶ ὀκτω' καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μή 
| : / ”. / Δ ν ο 4ν ε 
19 δυναμιένη ἀνακύψαι εἷς τὸ παντελέ. ἸΙδῶν δὲ αὐτην ὁ 
ει η ων Μκ., ; νο » , Ὦ / 

(ήσους»  προσεφωνησε, καὶ ειπεν αυτή” γύναι ἄπολελυ- 
6 ῑ . , ϐ τς Κ λ  ἅ 3, .. ” Ν ο µ 

10σαι "της ασθενείας σου. αἱ επεύηκεν αυτη τας χείθας 
λ ” 2 / ’ λ / 

14 καὶ παραχρ]µα ἂνωρθώθη; καὶ ἐδόξα ζε σον «εὀν. Απο 
Ν Δ ” ϱ ” 

πριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν, ὁτι τῷ σαθ- 
, ) / ο 4 . 1/ ”. εἱ ς / 

θάτῳ ἐθεράπευσεν ο ήσους» ελεγε τὼ οχλῳ) εὅ ημερα 
δι ιο 3 / . 3 ]ς ; ρα. ο. / 

εἰσὶν, ἐν αἷς δεῖ ἐργώζεσθαι" εν "ταύταις οὖν ερχόμεενοι 
/ Ν ” / ” 

16 φεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρα του σαθράτου. Απε- 
/ ] ο // Πλ ι πσ/ ε Ἐ / .. Δ ιά Ι οὍ ς .. 

ρίθη ' ου οὖν αυτῷ ο "κύριος καὶ εἰπεν Ὁοὓ ὑπο- 
λ ώ κο « ” ” ΄ » / ο ”” 

κριτὰ, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαθβάτῳ οὐ λύει τον (9οῦν 
ε ” 3 Ν 2/ ,] Ν ” / /“”/ 9 ἃ 

αὐτου ἢ τον ὀνον Ρ ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγων πο- 
’ / Ν / .” | / 

Ἰθσίζει: Τωαύτην δὲ, 3υγατέρα ἀβραὰμ, οὗσαν, ἤν ἔδησεν 
ε ϱο 98 Χ / ν 5 νο” ἓ / ” 
ὁ- σατανᾶς ἰδου δέκα καὶ ὀκτώ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθηναι 
) Ν . ο ” / ” ο / ΄ ον / ν 

17 ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρα του σαθθάτου: Καὶ 
” / 3 ”” / 

Ίσαυτω λέγοντος αὐτου, Λατησχύνουτο πάντες οἱ ἄντι- 
’ εν] ιο) Ν ” ο ο 2/ » ιν ” ρ. 

κείρνενοι αυτῳ' χα πᾶς ὁ ὀχλος εχαιρεν "ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
ν] Γ / ” / « ’ 2 σε. 

ἐνδόξοις τοῖς γνοµένοις υπ΄ αυτου. ] 
1  // / ε / 2 λ ; ο. ων 

Έλεγε "δε" σίνι ὁμοίω ἐστὶν ἡ [βασιλεία τοῦ «εοῦ : 

κ. ο τζσλ, ο φ 

ο ο) ὑποκριταὶ. 

(49) -|- ὁ Ἰησοῦς. 3995. αἱ]. 6. Μι. 5. α. 

8ΥΓ. Ῥετε. ρ. Ὠναησε]ςείατία. (5) ἓν 

ὠσθενείᾳ Ἰν πνεύματος. Ὦ. οαπί. | 
ὄν. Β1,. 151. Μι.ς. (4)Ξ Ό. «αΠέ, 
(1). -ἰ- ἀπὸ ΑΒ. 49.19. 114. αἱ. 9. 

Μι. τ. Ἐὰ. ΤπεορΗγ]. αρ. Υψείςί. 
Ου5ἱρ. υέτγεο. (10) αὐταῖς. ΑΕΒ1.. 1. 

49. 69.191. 151. Μι.κ. 11. (1) δὲ. 
ΒΡΙ,. 1. 69. 194. 191. νι. Οορί. 
Άτα, γυὶς. Τί. κα. 16. Ἠπ. 
(πι) Ξ 69, Μί. πι. αὐτοῖς. Μί. Χ. 

(π} ἠησοῦς. Ὁ. σύ. 1. 98. 69. 194. 191. 

Εν. 2. αἱ]. Ἱ. Μι. Β. τ. ΒὺΓ. Ῥετε. ῥ. 
δαχ. Ὑυἱς. π.ς. [ογ. (0) ὑποκριταὶ. 

γοι, 1. 

ΑΒΕΚΙ ΜΒ. 10. 18. ὀ0. 49. 69.19. 

9Ι. 124. αρ. ΒΙΓΟΙΜ. 965. Ἐν. 9. 324. 

39. 40. α1. 81. Με. Ἡ. ο. ἀ. σ. α. α. 
6. Εά. Οορί. Αγ ΔΠ. Ατγ. δαΧχ. 
γυ]ς. Τί. (εχο. οαπ{. ὑτῖχ.) Ἠένψπη. 

Ίτεῃ. Δπωῦς, 5ο]. αρ. Μι. ᾖ(ϱ) 
09. Ίτεπ. Απιοη. ΄ (4) κατησχύνθησα». 

Ῥ. (1) ἐν πῶσι οἷς ἐθεώρουν ἐνλόξοι ὑπ 

αὐτοῦ γινοµένοις. Ὦ. Ιί. (εχκο. νετο. 

δέτπι. 2. Μπι. σα!. Γογ.) (6) οὖν. 81,. 
1. 19. 69. 151. Οορι. 8ντ. ρ. ἵη πα, 

γυ]ς. Τ. οχο. οοἱῦ. | -ἷ- αὐτος. Ι. 

40. 59. 69. 191. Μι.α. 10. | -ἕ- ὁ ἰη- 
σοῦς. ΒΥΥ. Ῥεβ, Ρ. 

2 
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ΜΑΝ. έν ε ) . Αν λα. «ὰ ᾿ / | 
καὶ τῶι ἵὁμοιώσω αυτήν; { Ὁμοία εστὶ υλόχκκῳ σµά- 19 

6ΑΡ. ΧΙ1Ι. 

ο // ον / / Ι] ” Εξ Ν ον 

πέως ον λαθὼν ὤνθρωπος ἔδαλεν εἰς ) κῆπον εαυτου’ 
ΔΝ ”/ ο ας Ζ / ὃ κ 9 / “ . ΔΝ 

καὶ ηύξησε, καὶ ἐγένετο 2 εἰς δενδρον Ἆ-- μέγα, καὶ τὸ 
ο να ” ; Ὕ / 2 -- 

πετεµα του ουράνου κωτεσκήνωσεν εν τοῖς Κλάδοις αὐτου. 
.// ιά « / νι / οώ 

ΡοστΚαὶ πάλι είπε σίνι ομοίωσω σὴν [βασιλείαν του 20 
«ν ε / .) ἄ ΄ ] -” ιἩ νἅ 

9εου; Ὁμοίω ἐστὶ ζύμη, ἦν λαβοῦσα γυνή Ἰοοενε- 9ἱ 
σας / ύ. ϱ/ αν 3 . / 

ἆρυψεν εἰς : ἀλεύρου σάτα τρίω, ἕως οὗ ἐζυμώθη ολον. 
α / Ν / Ν 6 αν ο 4 

Και [διεπορεύετο χοτῶ πὀλεις αὶ Λώμιος διδάσκων, 99 
ΔΝ ’ / 5 ς , ο’, ἃ δε 

κοιὶ πορεία» ποιούµενος εἰ Περυσαλῆμ. ἨἘέπε 96 τις 29 
ΑΕ ρω μ / 9 8 δι ἀπ / Μ. 4 ε δὶ α” ς Ν 

αυτῷ' κύριε, εἰ ὀλέγοι } οἱ σωζόρενοι: ὁ ὃε εἰπε ἕ πρὸς 
ια /“ / .” Ν .. ” ν 

αὐτούς'' ᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθειν διὼ τῆς στενής Ἡ θόρων-' 94 
ο χ / ε / ι -” λ . 

οτι πολλους λέγω υμ” ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, χαὶ οὐκ 
.. / /”/ . 3 2” ”// ε / λ 

'/σγυσουσυ. ᾽ΑΦ᾿ οὗ ἂν ἕ εγερύῃ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ 95 
«{. Ν / Ν / [ 2/ ε 2 απ 

ἀποκλείση σην «Ἱύρων, καὶ ἀρξησθε εζω εστάναι | καὶ 
/ Ν / / έ Ὀ / ΤΏ / κ“. ” 

κρούεμ την Φύὐρων, λέγοντες' κύριε Ὁ' κῦριε, ὦἆνοιζον 
ε Ἡν ο Α κ ιδ σι δν κε κ ε όβε 
Ίων καὶ ἄποπριύεις ἑρεῖ υμ' ουχ οίθα υμᾶς, πὀθεν 
2 / / ”/ /“/ / ε) / 2 / / 

ἐστε. Ἔοτε Ἡ ἄρξεσθε λέγει ἐφάγομεν ενώπιόν σου 
ν9 / δν ιο / ο» ουν Ν 

Χα επίομεν) χαί εν ταις πλατείωίς ἡμὼν ἐδίδωξας. Και 27 

ο ος ἔκωφις ἃ οὐ πύλης. 

ΤΠεορΗν]. (ἀ) ΒΚΙ,. 10. σΊ. 61. 
64. 89. 106. 194. 121. 191.145. 151. 
935. Ἐν, 18. 98. 96. αἱ. 324. Μι. 

Ῥ.α. ᾱ. ἔ. 7. αἱ. 5. Ἐά. ΤΠπεορ]ιγ]. 

(ο) ἄλευρο. νενοῃ. νετο. νϊπᾶ. εοτῦ. 
οο]ῦ. Απρ. (8) -- εἶσιν. 1). 194. 
151. Ἐν. 90. (Απο. γαὶς. ) (8)Ξ 
ΓΡ. 69. οεπΠΏί. σρὸς αὐσὸν. 11. 920. Μ4. 

γ. Ῥετε, ρ. Απ. (1) ΒΕΏ (8. Ρ.) 1, 
1. 181. Οτίᾳ. εἐπιεῖ. (ἳ) εὐρήσουσιν, 

(ἐ) -- ὁμοιώμασι. 19. 69. 194. αρ. 

Ῥ]τεῃ. ΄ (τα) -- ἡ βασιλεία σὼν οὐρανῶν 

8. σοῦ εοῦ. 40. 63. Μι. α. 10. Ἐναηπρο- 

Ηείατία. σα. «ο]ῦ. (α) ο. Μι. πι. 
Τά. Ε]ζενίγ. (Υ) -ἰ- τὸν. Ὦ. 194. 

«αρ. Βἰτει. 993 αἱ.δ.  (2)Ξ0. 1. 

-11. αἱ. ὃ. σαΏέ, ΥεγοΏ. νεις. ν]πά, 

οο]ῦ. «ο. ). ὧε. 96. Μέ{. α. τ. (9) Ξ 
ΡΡΙ,. Μι. Χχ. ΒαΠίά, Αγ, 8ΥΓ. πἱδ- 

Υ08. οαΠῖ, ν6ΥΟΠ. νογος. οοτΏ, νὶπά. 

ΑπιΟΓ. (ϱ) ἢ πίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασι- 
4 ο” ”- . ΄ ε ΄ 3” / 

λεία σοῦ εοῦ, καὶ σίνι ὁμοιώσω αὐτήν ; Τ). 

Ἱίετα 61. αρ. ΜΠΙ. οαηέ. Ἰίεπι νεγο. 
(ϐΞΑΕΚΜΕ. 10. 11.28.40. 49. 5]. 

61. 64. Το. 89. 91. 106. 121. 190 6. 

142. 145.918 (ο. αἱ. 9.) 9890. Ἑν. 94. 
39. 90. α]. 40. Μί. ΒΗΥ. αἱ. 19. Εὰ, 
ντ, Ρε». ρ. Ἀγτ.Ρ. ε, 90, ΒΙάΥ. πι. 

Ῥ. εαπέ. (Κ) ἔλέη. 19. 66. Τη πα, 69. 
εἰσέλθῃ. Ὦ. (5ί. β.) Υιἱρ. ΤΕ. (εχς. νε- 

γοη. 6ΠΊΠΠΟΣ,) Απιος. Ἐαυξίήξ αρ. Απ. 
(1) Ξ νους. | σὺν φύραν Ξ Ὁ. Βα]ιία. 
σαΠέ. νοτοἩ. Πμαςίβ, Εαασέ. (αι) Ξ 
1,. Οορί. βΡαχ. Ὑι]ς. νετο. Μπι. σαῦ. 

{οτ. «οἱ. (η) ἄρξησθε. ΑΡΙ.. αἳ. 
19, Μι. ΒΗ. αἱ. 8. 
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3 ρω / ή, 6 ” 5 ιο ϱ . /“/ / ” δι // 2 / 

ερεῖ' Όλεγω ὑὐμῷ' οὐκ οίδω Ῥὺμᾶς, Ἀπόθεν ἐστε' ἀπό- 
3 4. Ἅ ” / Ῥ ο... 2 ἄ 5 ο μις .ὃ 

στητε απ. ἐμου παντες ---οί εργαται "της αοι- 
. 2/ 9 ΝΔ ομ κ 

ϱβΜίως. ᾿Εκεῖ έσται ὁ κλαυθμιὸς καὶ ὁ (2ρυγμὸς τῶν οδόν- 
/ λ Ἆ 

των, ὅταν "ὀψησθε' "ἀθραὰμ, καὶ ἰσαὼκ καὶ ἰακῶςρ καὶ 
/ νι / // ε] .” / ως ο // 

παντος τους προφητως Σ ϱν τή ασιλείῳ σου 9 εουν 

99 ὑρωδις δε ἐκβαλλομένους αεζω. 
5 ) .- . ο) Ν 

αναπτολων χαί δυσμιῶν αι 

κ) 6/ 3 .. 

υΚαὶ ἠζουσω 3 ἀπο 
ἆ ο πρβ λεω / 

ὤΞ ο πο (φορρᾶ χαι οτου" 

ΔΝ / ” .” , ο ” Δ 

20 καί ἀνακλιθήσονναι ἐν τή βασιλεία σου »εου. | Και 
(ὸ λ 9 / εἳ / -- ΔΝ Αν ο 

“000 είσιν ἔσχατου οἱ εσονστα πρωτο οι εἰσιἰ πρωτο 

ϱ ο ”/ 

οἱ εσοοντοαί εσχωατοι. 

Ἐν δαυτῇ. σῇ ἔοο ἡμέρω” [σροσήλθόν σωες Φαρι- 
| ” / ὰ. ω. 2 ΔΝ / 2 ο ιο 

σαΐοι λέεγοντες αὐτῷ) Εζελθε, καὶ πορεύου ἐντευθεν' οτι 
/ / /“/ ο» ΔΝ ιο ω ο” 

29 ἠρώδης Εργελει σε ἀποκτενναι. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς' πορευ- 
/ / λος / / αν. ὁ 9 / 

θευτες εἰπατε τῇ ολώπεκι ταύτη ἰδοὺ, ἐκδάλλω δαιμιό- 
πα. Ἡ 

νι Ζαΐ ασεις 

28 τρίτη σελειουρια!. 

3 

(ο) Ξ- 20565. Ἀγτ. Άν. Ῥοσςες, Οορί, 

ΆἉτπι, Υπἱσ. Ἡ. (εχο. οαπί.) Ιωιςίβ. 
Ἐαιδέ, λέγων. Β. λέγω δὲ, 5. (9) Ξ5 

ΡΙ,. 101. νετοῃ. νίπά. (οἱ, Ιωαςἱβ, 
Ἔαιδί, (ᾳ)ΞΓΡ. 66. 68. 61. Φαίά, 
σαΠί. Οἶεπι. τοι, ΟΥτὶςσ, πἱ νὶάοίαγ. 

Ἠϊεν.  (ϐ)ΞΡ4αΗΙ.5. 49. 12. 1263 
145. 195. Μι. Υ.,ς. Ρῖς. Μά, Οἶεπι, 
γοπ1. (9) Ξ5 8Ρ)Ι,. (Ἴεπι, τοιη. 

(6) ἀνομίας. Ὦ. ΟἸθμα. τοπα. (αἱ) ὄψεσθε. 

Ὦ αν. 41. δΊ. 69. 16. 194. Μι. ἆ. ἰς: 
α. πα. 11. Εά. Ίδητε Ματεῖοη αρ. 
ΩαρἱρΗ. (α) πάνσας σοὺς δικαίους, 

Ματείοη αρ. Τετί. εί ΕρὶίρΠα. Απιῃη, 
οπιε]. | -- καὶ πώνσας τοὺς προφήτας. 

Βαιά. 9γτ, πάεσρς. (Φ) Όραυε α 
-ἓν τῇ βασ. ν5. 29. Ξ- 18. 69. | ἐπέγο- 

ειπέε ἴπ τεςπο, ΥΕΤΟΠ. νοετς. νὶηά. 

«οἱ. «οτΏΌ. Ματοῖοη, Τμαοἱξ. Απῦς, 
εοπιο], Εαιιί, (2)Ξ:59. αὐτοῦ. Α. 
σῶν οὐρανῶν. 86. αμ. Ῥεης. ΊχεῃΠ. Π18, 

2 ασ ο λ / Ἡ Νιω» 
επιτελω σήμερον καὶ αυριο ᾿χαί τή 

λ ” ή 

Πλὴν δε µε σήμερον καὶ αὔριον 

Οἱ ὦρα. 

ΑπιηΏτ. Ὀἱς, (α) --- καὶ κρατουμένους. 

Ματεῖοι αρ. Εριρὰ. (0) Υς. 99 αἀ 

30.Ξ ΜΕΤΕΙΟΝ αρ, ΠΡΙρΗ, (ϱ) --- 

πολλοὶ. 1. 118.181. Μι.κ. (4) - 
ΑΡ 5. ΕΗΣ. 1. 10, 11.19. 89. 106. 

118. 194. 121. 190 στ. 191, 149. 145. 
151.909. 918. (9. αἱ.9.) 936. Ἐν. 94. 
96. ΑΠ, Μί. ΒΗΥ. αἱ. 20. Εά. 8ΥΓ. 
Ρ. Ὑυ]δ. νεγοῃ, Μπα. σαί. νὶπά. {0γ. 

εοἱῦ. οογΏ. πιατί. (ε) σαύτῃ. ὮΚ. 

42. 685. 114. 115. 116. 151. α]. 9. 
(8 ΑΡΙ.. 1. 40.49. 58. 61. η 1η. 68. 
69. 118.124.αρ. ΒΙτοΝ. 191. 209. Μι. 
α. 3ΥΤ.Ρ. ἵμ πα. απ. (5) μέλλει, Β. 
Ἐν. 91. ζητεῖ. Ὦ. 40. 53. 69. Μι. α, 
10, οιπέ, {ἰν) ἀποτελῶ. ΡΙ,. 194. 
ἀποτελοῦμαι. Ἰ). πελῶ. ἹἹ. 108. 

(1) αἳ αὔριον τιὰ αὔριον --- 69. 80, νὶπα. 
καὶ σῇῃ σρίτη (χομένῃ, «οτΏ. «οἱη. 

νἰπά,) σελειοῦμαι. πορεύεσθι" ὅτι οὐκ ἐν». 
γετοη, εὐτὸ. εο1ϱ. 

25 



940 
κ 

ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σβΡ.ΧΙΠΙ. ΧΙΝ. 

καὶ σῇ Γεγομένη” πισορεύεσθωι"'' ὅτι οὐκ ἐνδέχετουι 

προφήτην ὠπολέσθωι εξω ἱερουσαλήμ.. Ἱερουσωλὴμ,, ἔἐε- 94. 
ἃ ας . “ /“”/ λ / 8 

ρυυσαλήμ Ἡ Ο2 απολἈτείνουσα τους προφητας», καί 
” Ἆ ) κ. λ εν 4 

λιθοξολουσα τους απεσταλμένους προς αυτην, ποσακις 
Λ/ 2 / Ν / 4] / 2/ ο Ρ ΔΝ 

ἠθελησα επισυνάξαι το τεηνα σου» ον τβοπον ορνις σην 
« .”» ΔΝ /“”/“ ε Ν Ν / ΔΝ ν) .] κ. 

ἑαυτης νοσσιαν υπο τας πτέρυγας» χαὶ ουκ 4 ἠθελή- 
Δ ο ιά ε .» 

σατε. ἸΙδου, ἀφίεται Σῤμν" ὁ οίκος υμων ην λέγω» 96 
6 ω π ες χο ] ’ ὸ ο χ Ἀ 6/ ο ο -. . 

ὑμῶν, οτί οὐ μή µε δητε, ἕως Ἀ ἂν Ίξη οτε εἴπητε 

εὐλογημένος ὸ ἐρχόμενος ἐν ὀνόριατι κυρίου. ] 

ΚΑ 9 ο” . ο // 8. Ἀ  - Ἂω 

Και εγένετο εν τω [ν ελθεῖν αὐτον εἰς οἱπόν τινος τῶν 1 
ι] / .» / 9 -” κ ΝΔ 

αβχοντων των» Φαρισαίων σαξεξάτῳ Φαφγειν αρτον χαὶ 
2 κ. ος / αι κ κ Ν ”/ ’ 

αυτοι σαν παρατηρούμενοι αυτον. Καὶ ἰδοῦ, ἀνθρωπὸς 2 
”” ε Ν 1’ 3 ο» 

σις ήν ὑδρωπιμὸς έμπροσθεν αὐτου. Καὶ ἀποκριθεὶς ο3 
ή ο’ ΔΝ ΔΝ ΔΝ ’ 

ίησους είπε προς τους νοµκους καὶ Δαρισαίους» λέγων" 

Σεί ἔξεστι τῷ σαθδάτῳ “Φεραπεύεω: οἱ δὲ ἠσύχασαν, 
η 

092 ἀπ'οκσένουσα. 

(16) -Ἱ- ἐργάζεσθαι. Ἀγτ. Αγ. Ρ. Ρετ. 

Ῥ. ΤΠΕεοΟΡΗΥΙ. ἵπ εοππποηίας, -- εαῦ- 

δἱδίογε. Τρ. (1) ἐρχομίνη. Ὦ. 69. 

191. 151.45 αἲ να, Μι πο νε. 
οαηί. Ἅ{(πι)Ξξ νετο. (η) ὠπονσξ- 
νουσα. 1. 1294. 191. 151. 255. αἱ. 1Τ. 

Μι. ᾱ. Ε. Ρ. α]. 9. Τά. ΤπεορΗγΙ. 
ἀποκσέννουσω. ΑΧ. 69. Ἑν. δ. 4. 96. 

α]. 9. Μι. π. 7. ΤΤ. Ἐά. Ἅᾖ(ο) -- ἔπι- 

σννάγε. Ἐά. Ἀντ. Αγ. Αί. Ὑϊοίοτ 

ίαση. (Ρ) στὰ ἑαυτης νοσσία. ΑΏΚΜ. 

1. 49.91. αἱ. 19. Μί. ο.α.τ. ᾖ({(α)ᾖ- 
θέλησας. Β8τβεχ. 1. Ὑυὶς. Ἶτ. (εχο. 
εαηί, νοτς.) Ίτεπ. Ὑἱοί. (απ. (ϱ) Ξ 
106.α1. 4. Μι. ΚΧ 10. ΒεΠπο]ῖα 1 ΜΕ. 

8. ᾱ. Ο1Υ5. ᾖ(8ΞΑΡΒΚΙΙ5. 1.11. 

36. 42. 5Ἱ. 69. 19. 194. 191. 142. 
145.918 (ο. αἰ. ὅ.) 2926. 229 8 Ἐν. 9. 

4. 94. 4]. 95. Μί. Υ. ο. Ὀϊς. ᾱ. 1.13 
πι. η. ΙΤ Ἐά. Οορί. (αρ. ΜΗΙ. 
Ῥεης. εί ἸΝείδί.) δα]Ιά. Λιπι, Βαχ. 

γμ]δ. πης. οοΏ. ΡοΓπι. 9. Υἶπά, {οΓ. 

" Τέρημος. . ώμῆν δὲ λέγω. 

Ροάἱ, (οἱ. εππον. ΕΡΙΡΗ, Επίμγια. 
ΤΠοΘοΡΗΥΙ. Ῥεάα. (ὁ ΑΒΡΕάαΗΓΕ. 
Μ5. Ἑν, 24. 96. αἱ]. 60. Μι. Τ. αἲ. 
1Τ. Ἐά. 8στ. οἱ. ῬετεῬ, Οορί. Άτπι, 

Ιαν. (Πῖαί σου.) γυἱς. «απ. Ὀπῖς. 
ΤΠΘΟΡΗΥΙ. Ἀενετις ἵπ Με, ἆ. λέγω. 
1,. 40. Μι. α. 10. Ατγ, . νετοῃ. 
ν]πά. «οἳΡ. «οτΏ. (α) Ξ ΡΡΙ,.1. 
46. 1168. Μί. 1. πι. ᾳ. Ῥεής. ρ. «8ηέ. 
πετοῃ. νὶπἀ. πι. ραί. οοἳ ο. (καὶ 

ΒΚΙ,.Τ9. ἄν. Μ. 1. 69. 118. 151. 10Τ. 
909. ΑΙῑας. Μέ. ο. 5εππε!. Βγγ. ϱορίέ. 
Άγπι. Μπ. νἰπά. σα. ἥξει ὅτε, Ὦ. ἂν 
Ἰξει ὅτε. Α. α]. 11. Μι. Υ. ο. δεπιε]. 

1. Τ. { πξη] -- ἡ ὥρα. 190. 5τ. οί ]α:. 
{- ἡ ἡμέρα. 8ΥΥ. Ρ. ο. 00. ΥΕΤΟΠ. νετο. 
Ῥγϊχ. || ἄοπεο υεπίαπι εἰ ἀῑοα[ίε, «οἳῦ. 
((φ) εἰσελβειν. ὮΜ. 19. 40. 5τ. 69. 151. 

αἱ. 6. Μί. α. ο. τ. 5. 8ψτ. Άγ, 41. 
γυς. ΠΠ. Ἐί εἷο Ἐναπσε]ϊείατία. 

(4)ΞΗΡΡΙ,. 59. Ἐν. 15. Ῥεγε. Οορί. 
ΑΥΓ. ἨΕΓΟΡ. εαπί. Ὀπῖχ. (8) θερα- 

- 



ζΑΡ. ΧΙΥ. 

4. ᾽ 
5 Καὶ ἐπιλαβόμενος ὃ 

ἵω ι αν 3 λ σ’ . / ε ” 
Ξξαποχκριθεὶς προς αὐτους εἰπε' τίνος ὑμῶν 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
/ ο κά δι ἠά 

ἰάσασο αὐτον, καί απελυσε. 

941 

Καὶ 
ἆ ”/ Αλ // 

Ο2ὀνος Ἰ 
” 2 ” / 2 / 

βουὺς ες Φρέαρ ἐμπεσεῖται, ἔκαὶ οὐ» εὐθέως ὀνασπὰσει 
ὁ 5 3 ” / ω ν ] 3) 

6 αὐτὸν εν τη μέρα ποῦ σαθθάτου: "Καὶ ουκ ίσγχυσαν 
» ” Ν ” / Ν Χ Ἀ 

7 ἀνταποκριθῆναι αὐτῷ. πρὸς σωυτω. Έλεγε δὲ προς τοὺς 6 ρ πρ 9 
/ . λ κ νᾷ .» ἄ ζν κὰ 

πεΆλήμενους πορωδολήν» επεγὠν» πως τας πρωτοκλισίας 

8 ἐξελέφοντον λέγων πρὸς αὐτούς "Όταν Λληθῆς 6Ε ὑπό 
“/ 

σινος” 
. ; / Ν ,ω » λ 

εἰς γάμους, µη Ζατακλιθῆς εις τήν πρὠτοκλι” 
/ / 5 / / .. / 4 3 » 

σιαν μηποτε εντίμροτερος σου "4 πεΆλημνενος υπ αυτου" 
κ. λ 6 Ν κἳ 3 ὴ / 2 .) “7 Ν / 

ο Κα! ελύων ο σε καὶ αὖτον καλέσας» Κερεῖ σοι. δος τούτῳ 
/ λ / ] / “ 3 ει] ΄ λ ΣΙ / 

σοπο)᾽ αι τοτε ἄρζη (ΕΤ ο/σχυνης σον ἔσχιαοτον σοπον 

/ , . ο -” ν 

10 κατέχει. ᾿Αλλ ὅταν κληθής, '' πορευθεὶς " ὀνάπισαι" εἰς 
ια, ὤἥψ ἡ η ο ϱ/ 2/ ε / 6. ”’ 

τον εσχαωτον τοπο»» ένα οταν έλθη 0 χΕεΜλκως σεν επ 

ἆ 
Οἱ) υἱὸς ἤ. 

|ἀ.ὧ 

, δι ννμ. : 
αγασπεσον. Ο) ἀνάπεσε. 

ἄεῦσαι. ΒΠ,. 1. 194. 191. Βελο]ῖοἨ 

Ίη Μι. 11. | -- ἢ οὔ: Τάεπι, οἱ 69. 

151. Οορί. Βαβίά. 8γγ. Πθγον. 8ν5Ρ. 

Ρ. ο. Ἀδί. οαπί. νογοΠπ. Ὀτὶχ. ἨΜπα, 

(0) -ἕ αὐτοῦ 5. αὐτὸν. Ὦ. Ἱ. 69. 115. 

194. 191. ΑΙἱΠ5. οαΠ{. νετοῃ. νὶπᾖ. 

ζοἱῦ, οοτΡ. -ἷ- πιαπιι ἐίας, νοτο. --- 
Ποπιίπεπι, Ὀτὶκ. σαί. ππαγί, -- «Γοπαή- 

πεπι, Μπα, | Μο Ξξ αὐτὸν Ὦ. 09. 
σαπί. σαέ. ΛΙ, (ο)Ξ Ὁ (Μι. β.) 
ΙΓ, 1.49. 69. 124. 191. αἲ. 8. 8υη. 

Ρετς. Ρρ. Απγ. Οορί. Βαλίά, δν, 
Άγπα, Τΐ, (οχς. Ὀνὶκ.) ἔογ, Μπι, ραί, 
(4) -- 69. Άγ. Ρ. υὸς ἤ. ΑΒΕΗΜΒΡ. 
10. 11. 36. ὅτ. 64. 9. 89. 106, 115. 

121. 190 στ. 149. 3996. Ἐν. 5. 4. ὅ. 
18. 19. 94. 96. αἱ. 66. εἰ Βατῦον. δ, 
Μι. ΒΗΥ. αἱ, ΙΤ. Τά. Βε]ο]ία νεί, 

Ἀρ. Μι. (5οἆ ἵπ ἰεχέα Μι. α. 10, τε- 
ἱπεπί ὄνος) 9υτ. πίγ. Ῥοις. ρ. βα]ίά. 
Βαν. Ίαπ. ὅ. 6. τ. Ὀηϊχ. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. 
Τι, Ὀοσίτ, Ἐπίπγπι, πρόθασον η. ὮὉ. 
σαπί, (6) σῇ ἡμέρᾳ τοῦ σασθάτου, καὶ 

οὐκ εὐθέως ἄνασπάσει αὐτὸν, Ὦ. οπηέ. 
| αἄῑε εαὐζαιῖ -- νὶπᾶ. Βϊς λαῦεί νεγο. 

ΙΞ65. ΑΡΚΙ, 69. 91. 194, αἱ, 8. 

Μι.ο.χ. γΥυ]ς. οπΠ{έ.νοΓος. σα. πι. 

{ογ. (4) οἱ δὲ οὐκ ἀπεχρίθνσαν. 1). 4. 

σαπί. || αὐτῷ -- 81. 1. 119. 124. 191 

151. Βεὰ Ίοσο πρὸς σαῦτα Παῦεηί πρὸς 

αὐτὸν. 1. 118. 191, ΄(8)ΞΡ. γυς. 
Τί. (οεχο. νέτοῃ. Ὀτῖχ.) Ο επα. (πι 

ἐπυϊίαίιδ φις Τιογέ, Ὑογοῦ. εογῦ. 

εο]Ώ, Ἱέσπι νιπά,  () 5 ΒαΠβίά, νο» 
ΤΟΠ, 8ΥΤ, Ρ. ποίαί Ἰη πι, Ώοῦ Ἰηγεπ]γὶ 
η οπιπίῦας οχεπιρ]ατίΏιις. εἰ γάµον. 
Ῥ, Εν. 11. (1) ηξει. Ὁ. απ. { 
ὑπ᾽ αὐτοῦ. 8ΥΥ. Ῥοτε. Ρ. Οορί. δίαν. 
νοἵοη. νοτγο. νὶπά, ἀέεπῃ Τ,, έ ν]άε- 
αν, () ἐρ σὺ, 1958 Ῥατῦοι. 1. .. 
Μι. ρ. ᾖἩ κ ἐρεῖ σο, σὺ Μι. 53 

(1) έση. Ὦ στ. (11) εἰς σὺν ἔσχατον 

σόπον ἀνάπιπσε, Ὦ. οαπί. Ο]επι. 

(α) ΒΙΜ. Τ9. 89. 115. 142. 145. 

151. αἱ. 6. εἰ ρ]ητος αρ. ΜΙ1. Με. ἆ. 
ἱ. Ῥ. ΑπίΙοςΠ. ἀνάσεσε, ΑΕΗΚΣ, Ἱ. 
10, 11.49. 5τ. 64. 69. 106. 194. αρ. 

Β]τεῃ. 121. 191. 9556. Ἐν. 3. 18. 94. 

36. α]. 95. Μι. ΒΗΝ. 1 κ αἱ. 19. Ρά. 
Οοποῖ]. ααἱπίσοχέ, [5 Μι. (ο) ἐρεῖ 
1. 68. 05. Μι,α. 10. Ἐά, 



242 ἘΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 

σοι Φίλε, προσανάξηθι ἀνώτερον. τότε ἔστωι σοι δόξα 

Ὅτι πᾶς ὁ ὑψών 11 
ε τν) ’ : 6 κ ον. ΗΒ Ν « ι / 

αυτον, τοπεμωθήσεται" καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτον, ὑψωθή- 

"σΑβμ. χι 

4 εά ο. ή. / 

ενώπιον Ῥσων συνανοαλεικυενων σοἱ. 

”/ Ν Ν -” / ι) / ιήή -- 

σεται. ] Έλεγε δὲ καὶ [σῷ ΛΕεΧΛληΛΟτι αυτον’ οταν ποίής 13 
”/ λ ” κ / χΧ / Ν ΔΝ 

Φριστον ᾗ δεῖσνον, μή Φώνεί τους Φέλους σου, Ἱ μηδὲ σους 
2 ὃὸ / /”/” Ἡ δε Ν .ω. /“”/“ δὲ -. 

ἀθελφους σου, ''--μῃὸε τους συγγενείς σου, δε γει- 
) ς / ͵ ; ν η] /“ε 5 / “/ 
τονας "πλουσιους" ποτε χαί αυτο! "σε αντιλαλεσωσί, 

λ / ““”/ 5 / /“/ ’ , . ” 

πωὶ Ἀγένηταί Ἀσοι ἀνταπόδομα.  Αλλ' ὅταν ποιῇς 19 
λ / λ ε] / Εν ο, 

δογὴν, Χαλει πτωγους, οναπηβους, χώλους, τυφλους" 
λ ώ ./ / η] 3/ .. ών ε 

Και Αακαριος εση» οτι ου” ἐχουσι ἀνταποδοῦναί σοι’ 14: 
ϱ] δοθή Υ ο {β ια ον να / /“/ ωά ὃ 

ανταποθούήησετοι ὃ γαρ σοι εν τή  αναστᾶσει των 9ἱ- 
/ 2 / ΛΑ . / ο 5’ 

λαίων. Αχουσας δε τες των συνανολείριενων ταυτα» είπεν 15 
δ ο / ω 3 ον. (βασι 

Ω0ΤΟΥ εν τή [ 
] ον τν ε] α / 

ουτῳ” ϱακαρίος» ος Φαφγεται 
’ ” .” ν ωχ 5 ” / 2 / 

λείῳ τοῦ 9εοῦ.] “Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ [ ἀνθρωπός τις ἐποίησε 16 ᾖ' 
” / /““ . 4. ΔΝ ᾿ / 

δεῖπνον "μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς. Καὶ ὠπέστειλε 17 
Ν ιν] ε ” -. ο -” / ι) ο” ” 

σὸν δοῦλον αὑτοῦ τῇ ὥρῳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς πεμλη- 
κ. 

Και 8 
/ Μον ω. ϱ {σῄ / /ε ο ιο 

ἤρζαντο ωπο Γιίας ᾿παραιτείσθαέ παντες. ο πρωτος ειπεν 

/ 5/ 6“ / 6/ να. πι / /“/ 

μενοις᾽ ἐρχεσθε, ὅτι ᾖδη ἐετοίμὰ εστι "πάντα. 

.  ” , Ἆ λα. ν. 27 πο 2 .ά ΔΝ 

αὐτῷ ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ανάγκην ἐξελθεῖν καὶ | 
» υ. .. / 

ἰδεῖν αὐτόν' ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρητηµένω. Καὶ ἕτερος 19 

Ρ ο ἄριστον. 

(0) -{ πάντων. ΑΡΒΙ,. 1. 65. 69. 118. 

194. αρ. Εἰτεοα. 191. Μί. α. 10. 8γΓ. 
πές, Ῥοτς. Ρ. Οορι. 1. ({α)Ξξ 1. 
1.11. 49. 09. 1913 2964 Ἐν. 18. 19. 
αἱ.4. Μι. Ε.1. Ίτεῃ. (9. Με. 
ς. οπηέ. νετο. Ο1Ρ;. (Β) -ἰ- μηδὲ 
σοὺ,, Ὦ. Αγπι. Τί. (οχο. Ὀτῖχ. ΕΟΓ.) 
ναί. 959. Ἰαΐ. ΟΥΡΓ. (8) ὄντικαλ.σε. 

ΒΡΙ.. 1. 69. Μί. ο. ΑΓπι, εαη{. Ργϊς. 
Ππασί. Ίτεη. (α) φενήσεται. 91. Ἐν. 
19. αἱ. 4. Μι. κ. Ἐά. νετοῃ. Εἷχ. 

νίηά. (κ) ἀνταπόδ.σοι. ΒΏ,. σαηΐ. 

νογο,΄ (γ) δὲ. 1. 69. 194, 151. υπῖχ. 
νίπά, εο]ῦ. οοτὺ. ππατέ. ΟΥΡΤ. ΛΔιρ. 

ΙΞΜι.10. Ἅ{(2) τεγἰθιίοπε, Υ αἱς. 

ης. ΠαΓ]. Ο.9ρ4Γ. ατεἰαί. (α) Έτσι. 

ΒΙ.Ρ. 1. 60. 94. 118. 194. αρ. Βϊτο]. 

Μι.ο. 14. 8υτ. Ρ. ἵππι. Ἅᾖ() ΕΚ 
ΜΕ. (5, σ.) 10. 11.40.49. 5Ἱ. 61. ἵη 

11, 69. 64. 69.19. 91. 106. 194. 190 

στ. 181. 149. 145. 151.918 (6, αἰ. Τ.) 
ϱ09. 935. Ἐν. 4. 19. 960. α]. 589, εί 

Ῥατρετὶπί εχο. 1. Μί. Υ. αἰ. 18. Ἐά. 
Φ]αν. ΆΑπις Οἶεπι. Βαρῖ. πι. Ἐι- 

ἔπγπι. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. (9) µέγαν. ΒΡΕ. 10. 
36. 69. 106. Ἑν. 9. 18. 19. αἱ. δ. Μι. 
α. 4. 5. 10. 11. 12. αἱ. 9. Οἶεπι. Βε]μο- 

1ἱοη ἵπ Μί, ἀ. {5- Αππ. (4)Ξ8Ι. 
νοεγοπ. υἱπά. «ο]ῦ, σοτῦ. (6) πάντες 
παραιτ. ΒΕ.. 1. Απ Υυἱς. Π{. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 945 
.’ / .» ] / / λ / 

ειπε ζεύγη (9οῶν Ίγοροσα σεγσΕεν οί πορενομια! θοχι- 

ςΑΡ, ΧΙΥ. 

9 ν ἱ Γ-ὔ-. 5 -” 2 κά / ης ο μα 

Όμιωασαι αυτα" εθωτω σε, εχε µε παρητηενου. οἱ ετε- 

31 

αι κκ. « ος / / 
ϱϱ Καὶ εἶπεν ὃ δοῦλος' κύριε, γέγονεν 

29 

1 

- 

5 

36 

ο τ 

«νους, νὶπᾶ. οοἱῦ. Οἶἰειι, διὸ. Ὦ. σαπί. 

α’ ο» 2/ / κ. ΝΑ Ν . // 2 / 

ρος ειπε γυναικα 5 ογημο, Ὦ κο διὸ τοῦτο οὐ δύνα- 
” ἂν Ν / ϱ ” . 3 ρω // 

αι ελθεν. Καὶ παραγενόμενος ο θοῦλος ἔσΞακείγος 
, ν .. / « πα .. / 3 Ν ϱ 2 

απήγγειλε τω Ἀυρίῳ αὐτου ταντο. τοτε ὀργισθεὶς ο οἱ- 
ὃ / ιο - , ε μ ο / η] Ν 

Άοθεσποτης ειπε τῳ δούλῳ αυτου) εξελύε ταγεως εἰς τας 
΄ τε ς, .» / λ λ Χ ν 

πλατείας δέ ρυνας τῆς πολεως, Λαΐ τοὺς πτωγους καὶ 
, αν. Ξ Ν κ τὰ εν λ αἱ / 39 
αναπήρους Κ}γαὶ χβλους λάῑ τυῴλους ! είσαγαφγε ὧδε. 

κ ο ᾱ Ὅ λ ως επεταξαως, καὶ 
/ / 3 7 Ν ΙΟ ς / ». Ν Ν 

επι σοποξ εστί. ζαι ειπεν ο Άυριος προς τον ὀουλον 
./» ” Ν εν λ Ν λ Ν ΜΗ, / 
εξελθε εἰς τας ὐδοὺς οι Φραγµους» Λα! Ὦ ανΥχασον 

5 λε ϱ/ ν, ϐ6ῃ ὁ ΜΜ “/ Λέο δν. ς ο 

εισελύείν» ενα γεμισύη ο οέμος "Μου. ἐγὼ γαρ υμ 
ο ε] τ ω η ω . / ο ε Ἅ / / 

οτι ουδεὶς στων ὠνδρῶν εμείνων των ΛΕΝλΊ(ενων γευσετα 
- / / Ν 2 ” 2/ 

ρου τοῦ δείπνου.δι] [Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὀχλοι 
// λ λ ον Ν 2 / ”/ 1/ 

πολλοι καὶ στραφείς εἰπε προς αυτους [Ε τες ερ: 
αι. Ν 3 υ] Ν / . - « ο 

χεταί πρὸς µε, πο ου µνεσει τον πατερὀ Σω έαυτουν 
λ λ / Ν λ ” ν Ἆ / ΔΝ 

μοι την μήτερα, καὶ την γυναινον παΐ το τεΆνο χαΐ 
Χά 3 κ ΔΝ Ν Ν 2/ Ν λ Δ ε ω 

σους ἀδελφοὺς, χαΐ τας ὠἀδελφοις» ἐσι δὲ καὶ στην εαυτου 
λ 2 δύ /5ς ῄ λ ος // κ 6 9 

ψυχΏν, ου ὀυναται "Μου µανύητης εινα. Και οστις οὐ 

ο ὦ 
Ο αὐτοῦ. 

(Ε) διὸ οὗ δύναμαι ἑλβεν. Ὁ. Ο0οάά. 

οὐ]άαπι αρ. ΟΓἷσ. «αΠέ. νοτοη. νεῖς, 
ςογο, νἰπά, οοΙῦ. (5) ἔλαξο. Ότι 
(8υγ. Ρευςς.) (11) καὶ. 151. νογοῦι 

1. 191. (ρ)-- σολλοὶ γάρ εἶσι κλησοὺρ 

ὀλίγοι δὲ ἔνλεκτοί. Ὦ, ἵπ τα, Π. Ἱ. ἵηπ πι. 

40. ὅτ. 61, 095. 64, 69, 91. 106. 11833 

194. 140. 918 (ο. αἱ. 5.) 9963 999 ἵπ 

πι, 990. αἱ. 99 οἱ Βατμετ. 4. Μι. Υ ἨἨ 
0 ΞΑΡΚΙΑΡ. 1. οτ, 69.69, 118. α. ἂν ς. 1. ο. α. 5, 10. 11. 11 ἵπ πι, 

151. Ῥατρεν. 1. Μι. 11. Ἐά. Οορί. ὨἘναηρβε]ἰδίατία. Ἐά. Ἀίαν. | Νο 
ΆἉγπι. σοἵα. γυ]ρ. ΠΕ. Ἅᾖ{(Ι)ΞΑ, 19. 
69. Βνε, Πϊεγοςδ. Ῥομί συφλοὺ, ροπυηί 

ΒΡΙ.. 1060. 15Τ. αἱ. δ. Μι. ο. Κ.Ρ. 7. 
1. αἱ]. Ὁ. Εά. Απν. Οορί. 11, 81Γ. 
Ρ. «οί. Βαν. Υυὶς. Π. Βαςί], 
(1) ἄνεγκε. Ὦ ρτ. (ω)ὸ. ΘΗ. Ἱ. 

ϱορί. Ανπι. 8ΥΓ. Ρ. ἵπ πι, οαϱ{. Απ. 
Βεπηε]. . (η) ποίησον. 151. οοπυοσα, ΜΗ. 
(9)Ξ-ΡΒ. Απίο ὁ κος, ροπιπί ΑΡ ον. 

αβποδουηί Βυ{]γπι, ΤποσρΗγ]. Βε[ο- 

Ία αρ. Μί. (ᾳ4)Ξῦ0Ό. Πέ. (εχο, Ρεῖς, 
σαί. Νΐπαι. νἰπά. Γ0Υ3) (0 ΑΡΕΜ. 

1. 69. 106. 191.918 (ο, αἱ. 10.) 995, 
ΑΠ. Με. . 8]. 18. Γὰ. (9) εἶναί 
µου μµαθησὴς. Ὦ1ιδ. 86. Μι. ο. µου 

εἶναι µαθητὴς. 69. 194, 151. αἲ, 8, ΜΗ, 

α, ο, 4. ῥ. αἱ. 5. Τά. 



944 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οβΡ. ΧΙΥ. ΧΥ. 

/ Ν ἃ « .. νο” να ᾖαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἔρχεται οπίσω µου, 

ου δύναταί ἔμου είναι µιαθητής. Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, 98 

ια γελων πύργον οἰκοδομιῆσαε, οὐχ) πρῶτον χαθίσας ψη- 

{ζει σὴν δωπάνην, εἰ ἔγει Χ ή 
2 / ο / 

ἰς" ἀπαρτισμόν; Ίνα µή- 29 
/ 3 ” / απ ν ν / ε] 

ποτε «έντος αὗτου «εμελιον, καὶ μή ἰσχύοντος 7 έχτε- 
λέ “/ / . « Α ως . 2 “/ ἕ 3 / . ” 

ἐσαμ πάντες οἱ «εωροῦντες ΄ἄρζωνται ἐμπαίζειν αυτῷ, 
[ή ο ρε. ε ο ”/ ει) Γι ΔΝ 

Λεφοντες" οτι οὗτος ο ἄνθρωπος Ίρζατο οἰκοδομιεῖν, χα 90 
5 ”/ 2 / ο] / κ / 

ου εσχυσεν επτελεσα!. Ἡ τις [ῥασιλεὺς πορευοµενος 9ἱ 
” / ” 

συρθαλεῖν ἑτέρῳ [βασέλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ καθίσος 
- η . / 2 3 / ’ 

πρωτον [ουλεύεται, εέ δυνατός ἐστι ἐν δέκα χιλιασιν 
4 9 ” /“/ υ] ιν 2/ λ 2ὃ .) / 9. 

απανγτήησαιί τω ώετα ἔικοσι χ ιαοών έθχομενῳ ἐπ 

/ Ν / 

αυτόν; Τ{ δὲ µήγε, ἔτι ὃ 
3 .. σε | α 

Ο2 ἆυτου πορρὠ οντος, πβρεσ- 32 
” Ν 3 6 εν. 

θείων ἀποστείλας, ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην ΌὈὗτως οὖν 59 
” ι] « . εἰ 3 ε] Ἄ 

πᾶς εξ υμῶων, ος ους ἀποτάσσεταν 
ἆ ” // ” ε ” 

πασί τοις εαυτου 

ὦ ο] ΔΝ ΔΝ 

ὑπάρχουσω, οὐ δύνασαί µου εἶναι μαθητής. Καλον τὸ 34 
/ υ 3 

ἅλας' ἐὰν δὲ ὁσὸ ἅλας ! µωρανθῇ, εν σοι Ε ἀρτυθή- 
/1/ 

σεται 
”/ ᾽ .ν ./ ) / ”/ / ο] 

Οὐσε εἰς γῇν, οὔτε εἰς κοπρίαν εὐθετὸν εστω" 96 
”/ ’ . ε / ων 2 ψ 9 / 

έξω βάλλουσω αὐτό. ὁ έχων ὦτα ἀκούεμ, ἀκουέτω. ] 

ο” κ. 9 / . ” 
[ ́Ἠσαν δε εγγίζοντες αὐτῷ 

/ /“” Γη 

Ὠπάνσες, οἱ τελώναι 1 

Χ ας ν . 
02 σὰ εἰ. σου πβος. Ο2 πέῤῥω αὐτοῦ. 

(8) εἶναί µου. ΒΗ. 191.918 (ς, αἱ. Τ.) 

296. ΑΗ. Μι. Υ. αἱ. 6. Εά. νετοῃ. 

ὈΓΙΣ. ἔογ. (α) -- ὁ. ΕΗΜΡΒ. ΣΤ. 
64. 1951. 151. αἱ. 29. εί Βατρεγ]πὶ 

εχς.4. Μί. Ὑ.ςσ. Κ. Ρ. α. αἰ. 4. Εά. 

(κ) ΒΡΙ,. 995. τὰ εἰ. ΑΕαΗΜΒ. 64. 
69.2. 89. 91. 106. 194. αρ. ΒΙΤΕΠ. 

121. 190. 995. αἱ]. 9ἳ. Μι. ο. ἵ. η. αἰ. 
85. Ὦ. Ερήτ, Τπεοριγ]. ||) Οτὶρ. αί 
κος. {(Υ) οἰκοδομῆσαι. Ὦ. επΠί. Λας. 
(2) μέλλουσυ λέγεν. 1). Πέ. (αχο. ΕΕ. 
{ου. ππαγί.) Άιρ, (α) ὑπαντησαι. 

ΑΒΕΡ.1.55. (ϱ) ΑΓαΠΗΣ. 89. 116. 
1ρ4, 191. 318 {ο, αἱ. 9.) 995. α]. 6, 

“Ῥιανοδνα, Με, Υ.. αἲ. 1Τ. Ἐὰά, Βας. Ώα- 
πη88ο. {ς) εἰ. Κ. 40. 42. 69. 69. ]. 
Φ. Μι.α.πι.χ. 10. (ἆ)ΞΡ.ΑΤ.5Τ. 
Μί,χ. εαπί. (6) -- κα), ΒΡΙ,. 40. 
03. Μι.α. ἔ, 10. 812. αἱς, πῃς. γετοῦ. 
νοτο. ϱαΐ. ΓοΥ. οἱῦ. 6ε[πι. 1. 2. {οἱ, 
ΘΙΠΠΙΕΓ. Ῥεάα. Πίεπι οαη{. (8) µα- 
θανβῃ. 66. 68. 69. ευαπιενὲ, Ν υἱς. νε- 
τοῃ, Ὀτίςκ. σαέ. νπά. {ου. οοἱῦ, σοτῦ. 
δει. 1. 9. {οἱ. εΠΊΠ16Υ, (5) ἁλισθή- 
σεται, Ἱ. 118. 191. Ὑγατία Ἰεεί. Βο- 

σατάῖ. (1) ΞΜί. ἆ. κ. 8Υτ. Ῥετες, 
41. Ὑμυϊς. Τί. (εχο. οβηί, νετο, 
εοτΡ. νἶπά. Ὀσὶκ.) Ἠ[εγ. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. θά 
λα 1“ λ 2 / 3 .. λ 7 ' 

οκαὶ οἱ ἁμαρτωλοι, ἀκοῦύει αὐτου. Ἰαὶ διεγόγγυζον 

6ΑΡ. ΧΥ. 

ω ο ς ” / ο, .” 

οἱ Ἐφαρισαῖοι πο οἱ γραμματείς» λέγοντες᾽ οτί ουτος 
ς Χ δέ 1 6, , ” Εί 

3 αμναρτωλους προσθεχετα!, Λωΐ συνεσύει αυτοίς. [ ίπε 
Δ ὃς ᾿ Ν Δ Ν 2 / / "/ 

4 δὲ προς ὤυτους την παραξολῆν σαυτην, λέγων Τις αι- 
ει) 8 .” / ε νο / 4 . / 

θρωπος εξ υμών ἔχων ἔκατον πρὀθατω, καὶ ἀπολέσας 
τι ἃ 29 ο ο. ῃ .”/ { ΜΜΑ ’ ε] 

εν εζ αυτών, ου κχαταλείπει τα ΕΝΝΕΥΊΚΟΥΤαΕγνεο εν 
μα. κό ο π 9 Ν ο τα. ρα, 0 

τή ερήμῳ, καὶ "πορεύεται ἐπί το ὤπολώλος» έως Ρευρη 
4 Ν εα., Ἡ 3 / κ Δ “/ « ” κ 

δ αυτό; Και ευβων» ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμνους Ἱέαυτου 
’ Ν 8 λ η Ν ιοί ρ.// λ ’ 

6 χαίθων' Και ελθων εἰς τον ΟἱΧ0Υ» Σσυγκαλει τους 6ι- 
. Ν / ά 2 ιο 4 / 

λους καί τους γείτονας» λεγων αυτοίς συγχαρητε ο» 
ϱ/ Ὁ ν ΠΜ. αχ ) / α  ὸ 

Τοτι ευρὀν το πρὀθατὀν µου το απολωλος. Λεγω υά1 
/ / Ν 2/ ” ιο ι) ” 3 Σε - 

οτι οὕτω χαρα εσται εν τω ουρονῳ επέ 9 ἁμαρτωλῷ 
” ανα... κ 2 / / , Ε 

ὠετανοουντ Ἰ επέ εννεν/κονταεννεα δικαίοις» οίσιες ου 
/ ”/ . νο .λ / λ Ν 2/ 

8 χρείαν εχουσί ὠετανοίας. Π στις γυνή δραχμὰς εχουσα 
δέ η ᾽ / 5) ΝΑ” / ᾽ τος / 

ΕΧΟ5 εν απολεση ροχ ήν μίαν ουχί απτει λυχνον, 
Ν ο” λ τα 3 ΔΝ ρω 3 ” 6 ν ιά ”/ 

Ἅοις σαροί την οκίαν πού ζητεῖ ἐπεελῶς, έως "οτου 
6 // ὃν « ” ρω 6“ Ἆ / 

ο εὔρη: -Καὶ ευροῦσα, "συγκαλεῖται τὰς Φίλας καὶ 
ιν / / / / ο ο” Ν 

σῶς γεἰτονᾶςο λεγουσα" συγχαβητέε Γμο οτι ευρον την 
λ εἳ ἓ] Ζ ο, / δ Ν / 

10 δραχμήν, ήν ἀπώλεσα. Ούτω, λεγω υρ0, χαρα ὅ γυε- 
18 3 / 2 -- 2 / // ο πα ασ καν κος ” 

σαι ενωπιον “των αγγέλων του «»εου ἐπὶ ενὶ αμιαρτωλω 

1] μετανοοῦντι. ] 8 Ἐ ίπε δε. [ ἄνθρωπός σις είχε δύο υἱούς” 

(9ΞΜΏ. 918 (ο. 81.9.) Ἐν. 18. εἰ. 2. 

Μι. ἔ, 05. πι. 1. ο. Ἐά.  Ἅᾖ{(Κ) -- σε, 

ΒΡΙ.. (1) συνεσθίουσιν αὐτῷ. Μέ. πι. 
(αι). ἐξ αὐτῶν ἂν. ὮΏ σν. 1. 69. 191. 
151. (η) οὐχὸ. Ἱ. Ἱ. 69. 194. 
(ο) ἀπελθὼν τὸ ἄπολωλ.ὸς ζησεῖ. Ώ.. οπΠί. 
Ἰίεπα νετς. ἨὨτίχ. (Ρ) -- οὗ. Α. Ι. 

69. 91. 194. 191. αἱ. 11. Μί.α. ο. Ε. 
Ρΐεε ο. γ. 10. Ατπι. Ῥας.-|- ὅτου. Μ1. 11. 

(α) αὐτοῦ ς. αὐπου. ὈΚΤΙ,, 1. 98. 49. 

69, 1951. 918 (ο. αἰ. δ.) 9295. α]. 10. 

Μι. α. Ρ. α]. 8. (τ) σογκαλεῖται. Τ. 

1. 65. 69.2. 89. 194. 191. αἱ. 6. Με. 
Δ.Ἱ. τα, Π.Τ.Χ. 10. 11. Βας]Ι]. «εἶεις. 

(6:Ξ 0. 151. Οορί. εαηΐ, Μεί]ιοά. 

νετοη. Υετς, εοῦ). οο10. νίπάἀ, (8.-- 
Ρ. 69. οὗ. ΒΙ.. 46. 118. 181. Ἐν. Ι86. 
Μι. ο. Ε. δεπιε]. (α) εὗροι. 69. Τά. 
(κ) συγκαλε. ΒΙ,. ὅτ. 68. 69. 91. 
15Τ. Ἐν, 18. 94. 96. αἱ. 8. Με, ο. ἆ. 
{. Ὀΐδ,πι, 0... (}) ἔστω. Ὦ. (8ἱ. β.) 
65. 151. 5ΥΓ. ΑΡγ, Ῥοσες, έὰ, Αγπι. 
γις. 1. Ητεν. Ὑἱοί, έαπ, Απριοει- 
αθί, (α) -- 49.11.9305. Ματοῖοῃ. 
() Ξ- ΤΕ. 945 69. | -- ὁ κύριο. 118. 
{- ὁ κυριὸ σὴν παραβολὴν, 984. 8ἱς 
Ἐναπρε!κίατῖα. -ἰ- αὐτοῖς πάλιν ὁ ἰη- 
σοῦ». 8γνΧ. Ῥετα. Ρ. |. Αά ἤηοπι οαρ](ῖς 
ΞΞ«Ματείοη αρ. Ερίρι, 



46 ἜγατΓΕΛΙΟΝ 
λα; « / .» ω 4. / δός Ν 

Και ειπεν 0 νέωτερος αυτων τω πωτρι ποτέεθ» ος (οἱ σο 18 

6Δ 5. ή. 

ν) ’ ” ’ ἀ ”. 9 -” Ν 

ἐπιδάλλον ὃ µέρος τῆς οὐσίας”". καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν. 
3 [ / ’ ΔΝ 4“ 

(ίονὰ. Καὶ µετ οὐ πολλὼς ἡμέρας συναγαγων ἄπωτα 19 
ε / Ν . / κα. / / να Απ, 
ὁ νεώτερος υἱὸς» ὠπεδήμιησεν εἰς γώραν µαμράν' καὶ εκεῖ 
) / δι. Α α ε΄ α/ ον ᾳὉἹ 
(εσκόρπισε την οὐσίαν αὐτοῦ, ζων ἄσωτως. Δαπα- 14 
/ Ν 2 ο) / 3 / λ Ε ] ο έῤ 

νήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντω, ἐγένετο λιμος ο5 ίσχυρος 
Ὠ Ν Ν / / 5 / 3 ν νι 2/ Γ 

Άοιτοι την 5 χώρων εκείνην καὶ αὐτος Ίρξαωτο " ὐστε- 

ρεῖσθω. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ενὶ τῶν πολιτών τῆς Ιδ 
/ . / 3 μι ί 3 2 Ἱ κ φ, ο. ο 

γώρας ἐκείνης' καὶ ἔπεμψεν αὐτον εἰς ' τους ὤγρους 
ω/ / 

Κωὐτοῦ. [βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει .φεμίσαι τὴν 16 
” 2 λ .- ’ ο / ω 

ΚοιλίΩν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων, ὧν ἤσθιον οἱ χαῖροι" 
’ ” 5’ ε ον . Ν ιά ͵ 

καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. Ἑνίς αυτον δὲ ἐλθών, εἶπε"  πό- 17 
η μη, πι ως / ο -ά / .., 

σοι ίσθιοι σου ποτρος ου περισσενουσι Ραρτων» 

ἐγὼ δὲ α αξ- νι λιμῷ ἀπόλλυμαδε, ᾿Αναστὼς πορεύσο- 1 
Ν Ν / ο ” 

Καὶ πρὸς τον πατέρα µου, καὶ ἐρὼ αὐτῷ' πάτερ, ἥμαρ- 
3 Δ 2 λ . .. 24 3 Μ 5  ἁνο «ζ. α λ 

σον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔνωπιόν σου. ἵ Τ ΣΟὐκέτι εἰμὶ ιο 
/ ο ο / / ε ή .” νο 

ἄξιος κληέῆναι υἱὸς σου’ ποἰησὀὸν µε ὡς ενο τῶν µισθίων 
κ κ. Ν .” ϐ Ν Αν ὅ ες -// 3 

ου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε προς τὸν πατέρα ἵεαυτοῦ. ἔτι90 

” 

{ο ἱκχυκὰ. 

(0) -- μοὶ. Ὦ. 64. 191. αρ. ΕΒϊτοι, 
ΌψΓγ. Ῥετᾶς, (Λτγ, 1.) Υμὶς. Τι. 
(ο) -ἰ- μον. 60. Ί]ν, νιπά. -{- σου. ΑΥΤ. 
Εας Ὅ πα. μμ Ῥ ο πας 

()- αὑσου. Ἀγτ. ΛΙΓ. Ρετε. Ρ. ἀο{Ἡ. 
(6) ἑαυτοῦ Φὸν βίον. Ὦ. (8 ΑΡΒΡΙ, 1. 

19]. | Ξ νετοῦ. οὐτῦ. νἰπᾶ, ΑπΙΡΓ. 
(5) πέλ», 40. 69. 08. Μί. α. ο. 8ε ἵπ 

εο]ιο]1ὸ εδί τος. (11) ἠ- σοῦ. ΑΜ. 
τῷ, 194, α]. 8. Νες, (1) σὺν ἀγρὸν. 
60. Εν. 44. Μι. χ. Αντ. αί. ΑίΓ, 

Ῥεγεο». γυὶσ. Τί. (εχο. σαπί.) Ηϊογ. 
(90. 94. 9. οςπί. (1) χορτα- 

σήηναι ἐκ. ΒΗ)!,. 69. 194. 191. Μι. χ. 

Ἱίεια 1. 19. 94. Οορέ. οαπί, Ὀτίς, 

0πγς, ΤΙ. Ῥοξίσ, Θελο]ία ἵπ Μία. ᾱ. 
5. 11. δαίμγαγε υεπίγεπι δΗΊΠΙ ΥεΓοΟ. 

(1) πῶς οἱ. 94. ἵῃπ πι. 42. 69. 191. 
1571. αἱ. 6, Με. ς. 11. [-]- ἄρτι. Πω. ΥΓ. 

ΣΤ καὶ. 

(η) -Ε ὑπ ἆοππο, 8υτ. Ῥετες. Άτπη. ΒαΧ. 

γυ]ρ. εἆ. Η]εν. Απδ. (0) περισσεύ- 
οαι. ΑΡΡ. 1. 94. Ἑν. 2. Τι. Ὀοείν, 
ΤΠΕΘΟΡΗ. οεταπι, Ῥομο]. ἵπ Με. 11.19. 
14. Ἅᾖ(/Ρ) ἄρτον 9. ἄρτου». ἄρτφ. 0ο. 

αᾳ.νοτςο, ({(α) -- Β0Ό. 1. 19. 61. 

τθ. 194. Ἰωτ. 191. 184. 8γν, Ατγ, 
Ῥεγεςε. Οορέ, Ἠί, Άτπι. γυῖς. Τί. 
ΟΙήγε, Απιζι. εοππε], Ἠϊεν. Λας. 

Γο5ί λιμρ αἀάππέ ἴ,. ΑΠπἃε, 8γτ, ρ. 

(ϱ) Ξ ΑΒΡΕΗΚΙΟΡ.9Ι. 149. 145. 
9998 Ἑν. ὅ. 18. αἱ], 14. εί Βατυόγ. 1. 

Μι. ΡΗΥ. {. οορι. δι. ἀοίι. Βαχ, 
γιΐς. Τί, (εχο. ἔοτ, πιατί,) Ἠῖεν. 
Απιον. (6) οὐκ. Ὦν. 26. α]. 4, Μι, Κ. 
Ὦ. 10. ΤΠοορηγ]. (6) αὗτοῦ 5. αὖ- 
ποὺ. ὉΕ.ΗΕΘ. ΑΠ. Μι, ΡΗ. αἰ. 14. 
Εά, ᾱ. 



6ΑΡ. χν. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 941 
δὲ 2 νμ ών η, ὃ ας. ΧΑ 9 λ » 

εαυτου «ομρον οπεχοντόος» ειοεν αυτον 0 ποτήθ οαου- 

μα δ., Ἀ / ν Ν λ χ2.. δι λκΝ ΜΑ 

σοῦ καὶ ἐσπλωγ γνίσθη' καὶ δραμιων Νἐπεπεσεν ἐπὶ τοῦ 
ών μοι .” . /, {4 Εἰ δὲ ο ο 

91 τεαχήλον αὐτου, ΚΔί χατεφίλησεν αυτον. Ἡεπε 06 αυτῷ 
« ο ο.” / ο . Ν . Δ Δ 3 / . 

ο Όιος" ὅπωτερ; Ίριαρτον εἰς τον ουβανον καὶ ενωπιον 
9 Σ/ Μ, / Ν / ω / 
σου, καὶ Άοὐχετι εἰμωὶ ἄξιος κληθηναι υἱὸς σου ὃ. 

99 Ἐίπε δὲ ὁ πωτὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ" "εξενέγκωτέ 
ἀ πζ λ λ / ν 5 η » λ λ 
την στολην την πρωτην» αῑ ἐγδύσατε αὐτὸν, καὶ 
/ / 2 λ -- 3 . α. δ α 2 

δότε δακσύλιον εἰς την χείρα αυτου; Έαΐ ὑποδήματωα ειό 
κ. / 6 ΔΝ { ο} /”/ Ἆ ., ΔΝ 

99 σους πόδας. Καὶ ενεγκαντες τον μοσγοὺ τον σιτευ-- 

θ4 σὸν «ύσατε' καὶ Φα γόντες εὐφρανθώμιεν' Ὅτι οὗτος 
« ο ΝΔ ιο ο ο η σ {3 λ 

ο υιὂς µου νεκρος Π)» Κῶ4 ἀνεζησε᾽ Ὀττλαί ἀπολωλως 

95 Ἀ---.ν,' καὶ | εὑρέθη. καὶ Ὁ ἤοζαντο. εὐφραίεσθαι. ᾿Ἡν 
Ν « οἳ ] -. ε / 2 ) ” Ν . 2 / 

δε ο υι0ς αυτου ο πβεσθύτερος εν ογεῳ) Λο ὣς εθχο” 

κ {) .. ] / ιο 

µενος ἤγγισε τῇ οἰκίω, ἤκουσε συμφωνίας καὶ γορῶν. 
/ ” / ια) 

.86 Καὶ προσκαλεσάµμενος ἕνα τῶν παίδων Ιἐπυνθάνετο, τί 
/ ο” /“/ ε λ σφι . ο ϱ/ [ὸ / 

27 πεἴη ταῦτα. ὍὉ δε εἶπεν αὐτῷ" ὅτι ὁ ἀδελφός σου 
ϱ/ Ν / « ΄ »ν / Ν : Χ ο 

ηκει λαιί έθυσεν 0 πατήρ σου τον 6ϱοσχον σον σιστευσον 9 

(α) - οὐ. Ῥ. (κ) ἔπεσε. 1. 64. 69. 
89. 1ἱ68. 12τ. 918 (ο. αἰ. 6.) 955. 
Ἐν. ο4. αἱ. 9. Μέ. πι, ᾳ. αἱ]. 4. Εὰ. 

ΤΙΠΕΟΡΗΥ]. ἐνέπεσεν. Ὦ. ἐπειδιῖέ, εαη{. 
γοις. Ἠϊεγ. (Υ)ΞΚ.69.64. (2'- 
ΑΒΕΏ (8ε, ϐ.) 1. 1. 6. 114. 181. 
Οορί. ΑΠ. Ανα σοία, Ὑυὶς. ΡαΧ, 

1. (8) οὐκ. Εν. 26. Μι. ἆ. Ψ. νιηά. 
ΤΠΕΟΡΙΥΙ. (5) -- ποίησόν µε ὧ ἕνα 

σῶν µισθίων σου. ΒΤΏ. 8. 89. 955. αἲ. 
8δ. Μι.τ. ΑΠ. Ἀυτ. ρ. οδηί, πι. 
δ8έ. έο]. Ὀοᾶ1. ΤΙ. ὑορίς, Υἱοί. έπη. | 
Ώες. ἐπείας Λας. 3) - ταχὺ. ΒΙ.. 
παχίως, Ὁ. (8ἱ. β.) 19. 151. Οορι. 

Άτπι, ἀοίμ. Υυἱς. Τέ, Π]εν. Ρο5έ ἔξε- 

νέγ». αἀάΙί 8ΥΤ. ρ.ο. αδί. (4) ΑΒ 
Ώκ1ρο. Μι. 11. (6) -- αὐτοῦ. 
ὮΡ.40, 49. 69. 124. Ἐν. ὅ. αἱ]. 8. Μέ. 
ΒΗ. αἱ. 9. Αγγ, Ῥετεν. Οορί. ἀδίῃ. 

Άγπι, 3γτ. ν. οί, Υμυὶρ. Π. (εχο. 

{οΓ. «ο]ῦ. 6910, σετ. ]. 9. πιαγέ, ϱπι- 

ΠϱΓ.) Η1ογ. (8) ἐνέγκατε, οί απίε 
Φύσατε αάῑέ καὶ. Ὦ. φέρετε. Β1.. ἔνεγ- 
κόντες 5. ἔξενεγκόντες 8. ἐζενέγκαντες. 

Οοάἀ.αυ. (6)Ξ ΑΒΡΙΡ. 1. 64. 
09. 91. αρ. ΜΙ1, 106. 118. 191. 995. 
Εν. 6. αἱ. Ἱ. Μί.σ. χ. 6ορί. Αν. 

Υμρ. 1. Ώαπιαςς, Τα. ΤΠπεορΠγΙ. 

ἨΠϊεν. Απο. Λας. βομο]ίοη Ἱπ Μέ, α, 
(4)Ξ 0.1. 64. 69. 106.118. 181. Ὦν, 
48. Μί. π. Θοᾗο]ίοη ἵπ Μι. α. ἆ. ». 

Απίε ἀπολ. Ῥοπιπί ΑΒΙ. Αἴῑας, 
(1) --- ἄρτι. Ὦ. οεἈπί. Ἅ({(Ι) ἤρξατο. ]. 

990. (1) -- αὐσοῦ. 918 (ευπι 194. οἱ 
αἱ. 6.) Ἐὰ. είίαπι ΒίερΙ. 9.) -- αὐ- 
σὠν. ΑΝ, (11) σί ἂν. ΒΡ. 1. 69.91. 

191. 916 (οιπι 108.) αἱ. 5. Μί. ἀ. πι. 
11. σίνα. Ε. 16. 194. (1) θέλει σοῦτο 
εἶναι. Ὦ. 49. 4Ρ, ΜΗ, οσα ῦἱ. (ο) -- 
αὐτῷ. Ὦ. οα1ὲ, 



248. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
σ/ ε / Α ) .. 2, 

οτι υγιαίνοντω αὐτὸν ἀπέλαθεν. ᾿Ωργίσθη δὲ, καὶ οὐ 28 
/ . ” 5 [ωὰ -” . 

ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ Ρ οὖν" πωτὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν Ίπαρε- 
ΔΝ ωχ Δ 

χάλει αὐτόν Ο δὲ ἀποκριθεὶς είπε τῷ πατρί". ἰδοῦ, 99 
» 7 ; αυ Α -... 

σοσαῦτω ἐτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου 

ὀπαρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφονϊ, ἵνα μετὰ 

τῶν φίλων µου Ὁεὐφρανθῶ. π α / ! Μ.. 
χΧὍτσε δὲ ὁ υἱὸς σοὺ οὗτος, 90 

ὁ καταφαγών σου τὸν [βίον μετὰ πορνῶν, ἤλθεν, Έθυσας 
»  ” λ / λ / ε Μπο . / 

αυτῷ τὸν µόσγον τον σιτευτὀ. Ὁ δὲ είπεν αὐτῷ' Στέ- 9ἱ 
“/ λ / 9.) ορ) ο” // ΔΝ / λ ον ΔΝ 

90)» συ παντοτε 4ετ έἔρου είν λαι παντο στο έἔρου 

ρ” ” / α“ 

σά ἐστιν. Εὐφρανθῆναι αδὲ’’ καὶ Ὁ γαρήνωι εἴδει, ὁτι 9 
ο / .” δι Ν / / κ 
ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς Ἰν, καὶ ἆ ἀνεζησε" μι αν 

ἀπολωλὼς ἵξ-ήνι καὶ εὑρέθη. ] 

Ἔλεγε δὲ καὶ) πρὸς τοὺς μιαθητὼς Ἡ αὐτοῦ". [ὤν- 1 
/ . / ε] ιο / λ α΄ 

θρωπὸς τις ἦν πλούσιος, ος εἰχεν οἰπονόμιον" παὶ οὗτος 

διεθλήθη αὐτῷ ὡς διασπορπίζων τὰ ὑπάρχοτοα αὐτοῦ. 
ν Ρο ιωά ) ” / ” Ζ ΔΝ 

Και Φωνήσας αυτον, είπεν αυτῷῳ τί τουτο ἀκούω περι 2 
ο» αι Ν / ” / 1 3 // αι 

σου», ἀπόδος σον λογον σης ο/χονομ/ας --σου ου 7αθ 

ς 1/ 1 ” ρ” δι ώχ ε ” ε 9 ϕ 

Κδυνήση ἔτι οἰπονομεην. Εέπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ ο{πονόμιος 9 

(ϱ) δὲ. ΑΡΙ.. 1. Ἀγτ. Οορί. 8ίαν. Τε. 
(οχς, {ος.) Ηϊεν. (ᾳ) Ἰεξατο. Ὦ στ. 

Ὄποσαδαί, «απ, εαρίίτοβαγε, Υ υἱς. ΠΕ. 

Η]ογ. (5) πάτερ. Βαν. αα. | -ἵ- αὐ- 
ποὺ. ΛΒΡΡ. 60. 194. 191. 918 (9. αἱ. 

0.) 299 αἱ. ὅ. εἰ Βαΐρετ. 2. ΜΗ. 
Ῥ. χ. 8ντ, ΑΙΥ, Ῥετς. π. ΑδίΠ, γρ. 

τί. (8) παρθην. Ὦ. ΤΠπεορ]μ. ϱὲ- 
11. 86116}. παρεῖὃον. 89 " α]. 3. Τ]ιεο- 
ΡΙΙΥΙ. (εἆ πο Ἱπ Μέ. πι.) (ϐ -- 

ἐξ αἰγῶν. Ὦ., Ἰαζιπι ἆε εαρτῖδ, «8Πέ. 

(α) ἀριστήσω. Ὦ. οἱ]. οαΏί. (κ) τῷ 

δὲ υἱῷ σου, τῷ καταφαγόντι πάντα μετὰ 

σῶν πορνῶν, καὶ ἑλθόντι, ἔθυσας σιτευτὸν 

µύσχον. Ὦ. οςη{. (γ) Ξ Ὀ. εαπί. 

νενο. ο () Γωὶὲ εἰ ε5, οί]. Υετοῦ. 
νους, βεῖοὲ οἱ ετῖν, εοἳΏ. Ρις, Αππῦς, 

(8) δὴ. Εν. 96. (0) ἆγαλλιασθηναι. 

κ. 49. (ο) δεῖ. ΗΙ,. νετοἩ, σογῦ. 
νὶπά. Ὀτίκ. {ο]. οοἳ ο. Μπα. Ηϊεν. Υἱς» 
{ον μη, (4) ἔζησε. Β1Ι,. (8) Ξ5 
Ρ. 1. 69. 118. 124. αρ. Βϊτεμ, 191. 
9905. Εν. 96. αἱ. τ, Μίέ. 8.Γ. χ. Άσγπι, 

γυῖς. Π, Απίοσμ, Ῥαΐν. Ίαἲ. (05 
ΑΒΡΙ,. ]. 69. 106. 118. 191. Ι150Τ. 
905. Ἐν. 19. Αα, Μι. Β. Οοηρῖ- 
εί. Ἐριςσ, Ώαπιαςς. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. εἆ. 
(5)Ξ8. 64. 69. 1902. 996. Μι. Υ. αἱ. 
4. οπηί. νετοῦ. Ὀεῖὶχ. νὶπά. ἨΗ]εγ. 
(4) ΞΕΒΡΡΙ,. 69. Ατπι, οαπί. (1) Ξ 
ΑΡΚΙΡ. 146. αἱ]. 9. εαπί. (1) δύνη. 
ΡΡΡ. 69. Ἐν. 18. 19. Μι. ς. ἔ, 11. 
εαπί. εοςΏ. | 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 949 
/ / / [ὰ ΄ / ” Ν . α 

σι ποιήσω, οτι ο κυριὸς (νου ἀφαιρεῖται 1 σὴν οίπονομέαν 

6ΑΡ. ΧΥΙ. 

3 9». 8 ν // Φ ει / εν) ο” ι] ΄ 

απ΄ ερνου: σκαπτειν ουκ ἰσγύω, επαιτείιν αισχυνομαο. 
”/ / / / ϱ) θὰ πΠ.. 3 ] 

4. Ἐ γνων σ ποιήησων ἐν» οταν κετασταύω της ο/Χο0)οΟ- 
/ / / . Ν ”/ ε  ἄσω ἡ Ν 

ὅ μίας δεξωνταί ὧε εἰς τους οίκους αυτων. Και προσ- 
ϱ ὁ / 6/ ο, ” η ὃν ν // ο” 

Φλεσαμενος ενω ἐεηαωστον των ΄ γρεώφειλετω» του κυ- 
/ ο 4 --. // 21 ” νά ἑ / 2 / ” )Α 

ρίου “εαυτου, ελεγε τω πρωτῳ' πὂσον οφεἰλείς τω κυρίῳ 
ε ν ιο ε λ / 32 / ΔΝ .” 

6µου: Ο δὲ είπεν’ ἐεκατὸν Ὦ [Δάτους, ἐλαίου. καὶ είπεν 
η) (πλ δεζ α ἄς - / /“”/ ντ [ν θ{ / // 

αυτῳ' θεξωι σου το γράρμα, καὶ  καθίσως ταχέως 
/ / 2/ 6,8 ιο μ ΔΝ Ν / 

σ γράψον πεντήκοντα. Γπειτα ἑτερῳ εἰπε' συ δὲ πόσον 
5 / « κ ο’ ε Ἆ / / Ν / 

οφείλείς: ο δε εἶπεν ἐκατον Άθρους σίτου. Λί λεφεί 
. ος δεξ ᾳ ἅ / // λ - ΑΜ. . ” ὃ ώς, 

ουτῳ᾽ Όεξαι σου Ἴτο γραµμµα, καὶ γραψο) ΟΥ0οήΟΥ- 
αν Ὢ / 5 / Ν εν] ὅἅ ” ε] / 

ἃσα. Καὶ ἐπηνεσεν ο Άυριος τον οκονοµμον τῆς ἀδιμίας» 
κ. / 3 / 5 ϱ/ /“”“ 6 ελα ρω »” ο 

οτι Φρονέκως εποἰησεν' "οτι οἱ υἱο/ του οίωνος τούτου 
”; 8, ΔΝ λ ” Χ ” Ν .ν 

Φβονικωτεροι υπερ τους υίους τοῦ Φωτος εἰς την γενεαν 
λ ε ” 2 ’ λ ε ο” / / κά ρω 

9 την εαυτῶν εἰσι. Καγω υμυ λεγω᾽ ποιήσατε εαυτοις 
ο ιέ, / 3 ω ε .” ” .ὸ / // τι 2 / 

Φίλους εν του "µαμώωνα της αθιλίας, εν οταν 'εκλι- 
/ ε ” Δ / / 

Ί0πητε, δέζωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς]». Ὁ 
3 Ν 4 ο) / νΝ. 3 ” / 2 . ας Β 

πιστος εν ελαγχίστῳ, αἱ εν πολλῳ πίστος εστι’ αι ο εν 
/ πο ο 9 ” ο) Ας, 2 

112 ἐλαχίστῳ ὤδικοςυ χο εν πολλὼῳ ὦδικόὸς εστω. Ἡι οὖν 

(1) µε σΏς οἰκονομίας µου. Κ. ΑΙ. 

(αι) -ἵ- ἐκ. ΒΕ., 1. 69. 106. 194. αρ. 

Βίτο]. 191. Ἐν. 18. 19. αἰ. 2. Μι. Ἐ. 

τ, -ι- ἀπὸ, ἴ,. Μι.π. (η) χρεοφειλε- 

πών ΛΡΕΚΡ. 19. 1081 Μι. Ὑ.ο.ςκ. 

«(ϱ) αὐτοῦ. ὈαΜ. α]. 25. Μί. α. αἱ. 8. 
Ἐά. ᾖ(Ρ) βάδου.. Τ,. 396.403 5Ί. 91. 

191. αἰ. 6. Μι. ᾱ. σ. ΟΓἱς. κάδους. 

(ϱ)ΞΞΏ. οκΏ{. || ταχέως] Ξ- 60. Ῥοοί 
γοώφον ροπῖί Β. Αγ. Ιίθπα, αἀά]ίο 
αθιθιΐςςο, 35. Ρ. (8) διὸ λέγω ὑμῖν, 

Ῥ.(5ἱ. β.) οιη{. ἀἰσίέ αιίεηι αἆ αἷς- 

οἴρι]οςδ 81085, νΕεΤΓΟΠ. νετο. σαΐ. ἵπι. 

εοἳϱ. αγ. (:) ἀδίκου µαμωνᾶ. Ὁ. 
οαηί, νετο. Ἠϊεγ, Απιοιγ. (Παῦοί 

πίγαπιαυε) Ραπ]]η, (α) ἐκλείπησε. 

ὍΌ»ς (8ε. β.) 64. 108. Ἐν. 4. Βατῦογ, 

1. κάτους. 1243 αρ. Α]ί6Γ, κάδους, ὮΧΧ 

«Μί.ο. εαᾶο». Υ υἱς. ὐτὶχ. {ου. (αιιά, 
υαΐο», (1. 6. δαίος) νοΓοΠ. Υθῖς, 04505, 

σοἱῦ. οἴεῖοο, (165. αἱέῖον 5. δέι[ο».) 
εαΠί. (ᾳ) τὰ γράµµατα. ΒΡΙ.. 

Οορί. οίἩ. οαµέίοπεπι, Ν αἱς. νοτο. 
τικ. {ου, Ηταν, Πέεγα», οι Ώ{. ΝΕΓΟΠ. 

οοΓῦ. «ο]ϱ. ααπᾶ. Ἱίσπι ν».Ἰ. γυ]ς, 

ΒΗΒΗΡ. 10.91. 191. 1453 935. α]. 19. 

Μι. Υ. αἱ. 10. Ἐά. κλίση. ΑΡΙ,. 1. 
60. 1143 118. 9γΥτ. Ῥετε, Ρ. Οορί. 

{ΒΙΠπ. ΑΤΠ. ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. ο8ηί. νετςο. 

Θε]ιο]ῖα ἵπ Μί.α. ᾱ. 5. Γιραίὲ (ἔοτ- 

ίᾷδεςε: Γαἰσα(ἶ) Γιο, Ίτεπ, (α)-- 
αὐπῶν. Ῥ. Ἁγτ. Ῥοῖς. ρ. ΑΥΓ. ἀδίῃι 
νεΓοῦ. ΟΙΥΥς. ΟΥΤ. Απο, (γ) ὀλί- 
γφ. Ὁ. 1. 60. 118. Ὑυ]ς. νετοή, οο119, 



660 ΟΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
9 πα  . -” παν" 5 ε] / ' α. υψ Δ 

ἐν τῷ ἀθίχῳ νψαμωνῷ πιστοὶ ου» ἐγένεσθε, το ἀληύμον 

0ϱΑΡ. ΧΝΙ. 

/ ς - 4 ᾿ -. , 

τες υρ πιστευσεί; Κω εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ 19 
Λη ή ὸ  φκύ, ὁ ”/ , : ὁ / ἵ ι] Ν΄ ε 

ἐγένεσθε, το " ὑμετερον τίς ὑμῆ δώσει; Οὐδεὶς οἷ- 15 
/ δό 3 . / ὃ πα ν κ 

πετης ὀυναταί ὀνσι πυρίοις ὀουλευεν' ορ τον ενω 
» ΝΔ ὃν ϱ/ 2 / ΑΛΑ ες λ 9 / Ν 

µισήσει Κω τὸν ἑτερον ὢγωπήσει' Ἰ ενος ἀνθεξεται, καὶ 
Νε / ” / ” 

σοὺ ετέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε «εῷ δουλεύειν καὶ 
-” / Ν » 

µαμωνᾷ. Ἡπκονο δε ταῦτα πάντα” Ὁκαὶ οἱ φαρι- 14 
0 λ ιά . α « ψ πό Ν εἕ 4 2 

σωΐοι, Φιλάργυροι "υπάρχοντες" καὶ ἐξεμυκτήριζον οὐ- 
/ μν Ιω 2 ” ε ιν 2 Α- 

τὸν. Καὶ είπεν αὐτοῖς' [ὐμεῖς ἐστε οἱ δικαιουντες ἔαυ- 16 
λ 2 ΄ ως . / « Ν λ / λ 

σους ἐνώπιον των ὠνθρωπων' ὁ δὲ Όεος γινώσκει τὼς καιρ- 
’ ϱ ” ο Αλ 3 / ες ΔΝ ’ 

δίως ὑμῶν" ὃτι τὸ ἐν ὀνθρώποις ὑψηλὸν, βδέλυγµω ἑνώ- 

πιον τοῦ εοῦ ἆ Τ.] "Ο νόμος καὶ οἱ προφήται "ἕως" 16 
ΔΝ / / ” ” 2 ’ 

ἓ. ἀπὸ τότε ἡ [βασιλεία τοῦ «εοῦ εὐαγγελίζεται ζωάννου 
” ᾿ 2 κ' 7 /“”/ ᾿ / / 

Εχωὶ πᾶς εἰς αυτήν βιάζεται. Ένκοπωτερον δε ἐστι 17 
ΔΝ ᾿ λ λ λ .” ο” ὴ) τή / 

σὸν οὐρανον καὶ την γην παρελθεΏ, ἤ τοῦ νόµου μίαν κε- 
/ ” ο” ς / γ -. « ” δι 

ραίαν πεσει. Πὰς ὁ ἀπολύων την γυναῖκα αυτοῦ, καὶ 18 
” Φ ο 2 Ὦ / ών λ 1 αϱ͵., δω 

γοαμων ετεραον»  µοιχευει καὶ Ἱ--πας ο απόλελυ- 
/ αν τς 5 νο, ο / /”/ ”/ 

μενην Κ.. ὠπο ὤνδρος γαμων, . οιχεύει. [ Ανθρω- 19 

ἆ ᾖ εστω, 

ςοτῦ, 5α8{. ΓοΓγ. ΏἱοΠβΥ}Ε. ἄΤεορ. δῖς εί 

µ, 1. οί ραι]ο εργα Ἀντ. ΑΓΓ. Ῥογες. 
{ΡίΝ. οαηΏΐ, νετς, Ὀτίχ. | Βε]ο]ία ἵπ 
Μί.α. ἆ. ϱ. οί ἐλαχίστω οί ὀλίγῳ ἂί- 

πσυπί. (2) ἡμέτερον. Ὦ. Ἐν. 9ἱ. 
ΤπεορΗγ]. ο. ἴἵα {οχία οί «ΟΠΊΠΙεΠ- 

ίατ. Ευγ. Ἰα οοπιπεηίαΓ. ἐκὸν. 
151. νιπά. Ματοεῖοπ αρ. Τετί, (4) 

Ῥ. 60. 61. 108. 919. Ὦν. 5. 91. Μί.ο. 
σαπί, νὶπἀ. Ο5ἱΡ. δοππε]. (98)ΞΡΙ.. 
ϱ0. Ι5Τ. Ἐν. δ. 91. Ὀστ. ἀὐί, Ατπι, 
γις. Τι. Οτὶς. Ρἱ8. (ο) ὄντες. 64. 
60. 124. Μι. 5. Οι]5, 5επιε]. Τήοο- 
ΡΗΥΙ. αρ. Ὑείε. (4) ΞΑΡΡΗΙ, 
Ρ», ἰ0. 36. 40. 42. ὖἹ. 09. 99. 108. 
114. 110. 19τ1. 191. 1432. 145. Ἐν. 96. 
αἱ, 96. εί ΒατΏεγ. 4. Μι. α. ἀ. Γ. Κ. Ἱ. 
ἴπ. π.Χ. 4. 10, 1. ΙΤ. Εὰά. ΟοΡρί. 

᾿ σοι. ντ, Ρ. επί. ΤΠΕΟΡΊΥΙ. 5εϊο- 
1ου τη Μέ. ᾱ, 1, ὄν. Ἐά. Ἅᾖ(6) µέχρι. 
ΡΗ,. 1. 19. 69. 194. 191. 5εἱοίΙῖοπ 
ἵη Μίέ, α. ἆ.δ. (Ἰοπι, ΟΗΕ. εαεπιε]. 
(8) --΄ ἐπροφήτευσαν. Ὦ. Ἐν. 19. ΙΤ. 

οαπί. Μα. (β)ξα.α].Ὀ. (1) µοι- 
χᾶται. ΚΜ. 114.116. 190. αἱ. δ. Μί.. 

τ. {()Ξ ΡΡΙ.. 61. 69. 151. Μι. τ. 
Ζ3 Οορί. Άτπι, 8]αν. γι]σ. Τ. Τοτί. 

Απιργ. (9 ΕΡ. 28. 64. Ἀντ, Ῥετςς, 
Οορί., ΑΡ, ἀο(Η, δαχ. οαη{. Ηαδεί 
οφ αφίίη, (1) µοιχᾶται, 49. αἱ. 9. Μι. 
Γ.Χ. (πι) -ἰ- εἶπεν ὁ κύριο. ἘνΒΠΡε- 

Πρίατία, -]- εἶπεν δὲ καὶ ἑτέραν παραξο- 

λῶν, ΟΠΠΊ950 Ἰηοχ δὲ, Ὦ. οαπ{. Ὠοά]. 
θοπο]αρία αρ. Μέ, πιοπεί, ραγα Ώο]απα 
ε5ς, Ἰσοί Εναπρο]εία παύτην τὴν 
προσηγορία» πο αλ ῑἀογ]{. 
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.” ’ 

πος δέ τις ἦν πλούσιος, "καὶ ἐνεδιδύ-κετο πορφύραν καὶ 

.» 

ο ῥ δὲ τις 
90 (βύὐσσον, εὐφροιινόμιενος καθ” ἡμέρων λαμπρώς. Ἡτωχὸς 

ο ων Ψ . Ρ σα. δες λΝ Ν 

ἦν ὀνόματι λάζαρος, Ἡ ὃς ἐβεθλητο πβος τον 
| ” ” / 9 [ο . ” 

:ΘΙ πυλώνα αυτοῦὺ Ἱἠλκωμένος, Καὶ ἐπιθυμών χορταζθηναι 

ο] ωτ 

“/ 2 ” 

92 ελ αυτου. 

απο των ανεγέων πων πίιπτοντων απο τῇᾳΏς σραπεζης σου 

/ . 8 3 Ν Ν 5 / 2 / 9 ή Δ 

πλουσιου "αλλωαο καί οἱ χυνες έθΥΟΕΝΟΙ ὠπελειχον τα 
2 ό Ν 2 ” Ν Δ Ν 

Ἐιγένετο δὲ ἀποθωανεῖν τὸν πτωχὀν, καὶ 
3 ” αν αντ. ο οκ .. ε] / ϱ] Ν / 

ἀπενεγθηναι αυτον υπο τω» αγγέλων εἰς τον Άολπον 

ἔᾗἀδραάμ' ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος, μοὺὴ ετάφη". 
” λ ι) 

"98 Καὶ ἐν τῷ ὥδη ἑπαάρως σοὺς ὀφθαλμιοὺς αὐσοῦν Χ ὑπάρ- 
3 ’ Μι 8 κ 25 Δ - λ / Ν 

χῶν εν (βασάνοις, ορ σον οορασ απο ιοικρούεν» λαί 

” / 2 ” 3 

21 λάζαρον ἐν σοίς χὐλποις αυτου}. Καὶ αὐτος Φωνήσως 

είπε" πάτερ ὠδραὰμο ἐλέησόν µε, ποὶ πέμψον λάζαρον, 
ϱ/ / Χ ./ ων) / « » ἆὁ - κ 

ίνα βάψη σὸ ὤκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ 

κωτοψύξη τὴν γλὠσσάν µου" ὅτι ὀδυνῶμιωι ἐν τῇ Φλογὶ 
ὅ ο’ λ » / / / 5/ ον 

ταυτή. Έπε δε ὠξραάμι σε ΟΥ» μνήσθητι, οτι απε- 

λαθες ” Γτὰ ὠγωθά' σου εν τῇ ζωῇ σου, καὶ λάζαρος 

ἔ Τ τοῦ. του, 

(η) Ῥεμο]ίοη οοἆᾱ. 56. ὁτ. εί εοάἀά. 
Μί: σὸν δὲ α-λούσιον ἔν σισιν ἀνπιγοάφοις 

(ο)-- 
ϱ/ ο/ Ν 3 

εὔρομιεν τούνομα γιγευής λεγόμενον. 

ΒΡΙ.. 51. Μι. Β. ἆ. κ. Αγ οαΠί. 

νετςο. ΕΕϊχ. ΟἼσπι, Ὠ]α]. ο. πιατοίοῃ. 

(ϱ)-- Πάεπ1 (οχο. Μι. Β. ἆ. κ. Ρεῖσ.) 
εί ντιπ, (ᾳ) εἱλκωμένας. ΑΡ Ρ1,Ρ. 

124. 9οῦ, Ἐν. 18. 29. Μι. Ἑ. 9. Χ. 

(9) Ξ Ρ1,. Οορί. 8ΥΓ. Πἱ6Γο5. ΥεΓΟΠ. 

νὶηᾶ. «οἱ 0, οο5ϱ. Οἱεπι, Βία]. ο. τααΓ- 

οἶοῃπ. Απιθῦ, (ααπᾶ, Ῥο5ί σπιπσόντων 

ροβίέ. 1. (5) -ἵ- καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 

αὐτῶ. 6]. Ἱπ πι. 69. 194. 130 ον. εί 

Ἰαί, ΥΓ. Ἰϊογος, ἵπ |, Υμἱς. ίο]. 

(ποῦ οιπΠχεγ. Ἱατ]. Γοτ. εέ αἲἲϊ πας.) 

(ϐ)ξ ΑΡαάΗΚΙΜΡΕ. 1. 9ἱ8 (.. αἱ. 

8.) Εν. 2. 94. 96. αἱ. 96. ρίιγεδνο. 
Μι. ΒΗΥ. αἳ. 12. ἘΕά. Οτὶς. Ρἱα].ο. 
πιάτο, ΟΠ1Υ5. Πρ]ῃτ. ΒΕρίρη. Αδίεγίης. 

(α) -- εἰ οεοἰαἰξ ἐπ {πεγπιπι Άγ. 
πΐογος. ἵη πῃ, || ἐν σῷ ἆλη. ᾿Επάρας οὖν 
8, δὲ, δαχ. Ὑπ]σ. νίπά. οοτῦ. «οἶς, 
σεγΠπι. 1]. Ἀπι. σαί. ἴοτ. ία]. ο. 

πιατς, αριά ἴπμεγον. Εἰ ἆε ἴπ[εγπο 

εἶευαπδ, Νετς. νἰπά. (κ) Ξ- ΒνΓ. 
Πίοχος. Απίε ἓν σῷ ὅδη ροπίέ 8Η, 

Απίς ἐπάρας Οτῖρ. Ὀἱ. (5) -ἵ- ἄνα- 
σαυύμενον. Ὁ. Ατπι. ζαπΠί. νοΓΟΠ. ζοἱ. 

(2) Ξ ΡαΠ!.. 19. 61.69. 106. 151. 

α]. Ἰ. οί Βατοοτίπ] αι, Μί. ΒΗ. 1. Π. 
σ.Χ. 1]. Εά. 3Υ9. Οορί. Άγπι, δ]αν. 

γυῖς. Π. (οχς. νετοη.) Αίῑ. ἩἘριγ. 
ΟπΤΥΕ. Ον. Ἑποορϊιγ]. αρ. ἸΝείςί. 

Οσρ. Παν, Αποτ. Λας, Γαυίη. 
Ἐπ]ρμ. Ῥοδίσου ροπίέ Α. Απίε ἀπέλα- 
θες Μί. ο. (8) -- Ῥετε. π’. 8αΣ. 
γι]ς. Τί, (οχο. εαπ{.) Ε]α], ο. ππατς, 
ρα. Ἰαέ, 
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Αν, νι κ ην . 
οµοιώς σα απο νυ) δὲ 

ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σΑρ,χΧνι.ΧνΙΠ. 

ῦ ωὂ ὅδε παρακαλεῖται συ δὲ 
) ”  ὁ Ν ” ” "4 .. κ .α ” 

ὀδυνᾶσαι. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῦτοίς, μεταξυ ἡμῶν καὶ ὑμῶν 26 
ο / “/ / ια / μέ, ε . δι - 

χάσμα µέγα εστήρικται, οπως οἱ «έλοντες διαδήναι 

ἂν 
ς ρω ” 1/ 

ἡμιᾶς διοπερῶσυ. 

τέρψης | 
ο 

αυτον 
] α’ ο” / 

εἰς τὸν οἱπον του πατρὀς µου" 

Ν « -” λ δύ 6 δὲ 6 εν) 6 η 

όν” προς ὑμᾶς, μή δύνωντα "μηδε οἱ επεῖθεν πρὸς 
α” δε: εν) Γ [ο 9» .Μ σ 

Έλπε ὃε ἐρωτω οὖν σε, πωτερ, ένα 27 

Ἔχγω 98 
ν / ] ’ “/ ’ 2 ”» 6/ Δ 

αρ πεντε ἀδελφούς' οπως διομιαρτύρηται αυτοίς» νο ή 
Ν ι) αν) .] .] / υ] Γ η 

χαὶ αὐτοὶ ἐλύωσιν εις τον τοπον τουτον τς [βασάνου. 
/ ϱ α ὺ 6 / ν.. / η λ , 

Λεγει ἕαυτῳ αοραὰμ εχουσι µωσεα καὶ τους προφή- 99 
/ ᾿ ι 

σας" ὀκουσάτωσαν αυτων. 

ἀξραάμ’ ἆλλ. εάν σις Γ 

ε 4, .” 2 Ν / ΄ Ο δὲ εἶπεν ουχὴ, πάτερ 90 
, 1/7 ιά ” Α 2 

ἀπὸ νεκρὼν πορευθῇ πρὸς αὐ- 
Ν ) οἩ δὶ δ ανα . / Δ 

σους» µετανοήσουσ,. Ἐ,ίπε ὃὲε αυτῳ᾽ εἰ Μώσεως λαί των 5ἱ 
” ιν) .] / λλκν 3. εν) ” 4 

προφητων ουκ ὤκονυουσι» οὐδὲ ἐάν τις ἐλ νεηρων Ἰ ονοι- 

Ἡ ος ” / να “ 

στη, ἄ πεισθήσοντα,. Ι 

Ἐέτε ὃν πρὸς τοὺς µαθητάς' ἀνένδεκτόν ἐστι 1 4 τῶ” 

μὴ ελθεν τὰ σκάνδαλα" 

Ρ Ο) ὧδε. 

Ὁ οὐο) δὲ, δ οὗ ἔργεται. 

ἆ εγσεῦβεν. 

(0) ΑΒΡΗΙ.Α. 906. 40. 5Τ. 63. 64, 609. 

9. 89. 194, 193 εἰ 1965 αρ. Βϊγε]ι, 
1918 191. 149. 145. 995. αρ. ΒϊτεΠ. 

290. Ἑν. 9.9.4. 18. 19. 94. 96. 40. 
8ἱ. 40. Μι. ΗΥ. αἱ. 10. Ἐά, 5Υτ. αίγ, 
Ατγ, Ῥοτεε. Οορί. Δί1. Βίαν. Μαγ- 
οἶοπ 8Ρ. ΕΡρίρΠ. ία]. ο. πιατς. ΒΕρης, 

ΑίΠ. ΟἨγΥς. ΕρίρΙ, Θομο]. ἵπ Μέ. 14. 

| Λίο, μις. αἱ Τί. απιρίσιο. αὐτὸς. 
(ς) εἶιαο», 

γι]ς. εαηί. νετοπ. Ῥγὶκ. εοἱθ. «οῦΡ. 
ἔογ. νῖπά. ΟΗΓΥ5. δειπε]. Ηϊ]αγ. Απο. 

αυςππίαη, αὐτὸς ὧδε. Αγπι. 

Λυς. (4) ΑΒΕάΗΙΙΜΝ. 10. 11. 

28. 90. 40, 5Ί. 69. 64. 609.19. 89. 91. 

194. 121. 190. 142. 145. 151. 255. 

Ἐν. 2. 5. 24.99. 96. α]. 51. Μι. ΒΠΥ. 

8]. 11. Ἐά. ΟΙΥΥ5. Ὡρίιγ. Ἐπσίαί], | 
ΞΞΤὮ, οαΠί. «οἳϱ. Ὀϊα], ο. ΠιαΤς, Απίο ΄ 

Σιαθηναι ροπυπί 69. 157. (6) μήτε 
ἔκεῖθεν ὧδε διωπεράσαι. Ὦ. Αππιι Ὑμ]ς. 

Ἡ. ΑπΟὓΓ, | διασερῶσιν ] διαπερᾷν. Αγηι. 

(0:64. 918 (ο. αἱ. 6.) Οορί. νοτοῃ. 
νοτς, «οἱ0. οοτΏ. νἰπά. () -ἰ- Σὲ, 
ΑΒΙΡΜΚΙ,. 1. 11. 106. 191. αἱ. 16. Μι, 
Ύ.ο.-α. κ. 11. 11. 6ορι. Ατπι, 8ΥΓ. 

Ρ. απί. νοτο. Εί, Ύ π]ς. νετοἩ. Ὀτίχ. 
εο]ῦ. «ΓΡ. ΕεΓΠΙ. σαϊ. ἔοτγ. νἰπά. 

(1) ἐκ, Ὦ. 1. 298. 181. 151. αἱ. 9. Μι, 
Β. ἀ. πι.ο. 11. Ὠΐα]. ο. πιανς. ΤΠεο- 
ΡΗΥ], (1) πορευῃ.9395. Μέ. ο. ἀπέλθη. 
Ρία]. ς, πιἉτο, Βσ]μο]ίοη ἵπ Με. ἀ. 
νεΓΟΠ, νοτς. νἰπἀ. «ος. «οἱ. ΑπΠΟΥ, 
ἄνασσῇῃ καὶ ἀπέλθη πρὸς αὐποὺ,. Ὦ. 
εαῦί. ἴτεπ. (1) πιστεύσουσι. Ὦ. 151. 
(υγ, Αγ. ρ. Υπ]ρ. Τ{.) ἀκούσωσιν αὐ- 

σοῦ. Ὀἱα]. ο.Ἱπατς, (1) -- ΑΒΡΕ, 

1.9. 918 (9. αἱ]. 10.) ΑΠ ππαεὶ. Μι. 
Υ. αἱ, 16. Ἐά. (είίαπι Βί. 9.) Οτἰίς. 

ΟΗΓΥς. Ώαππαςς. (αι) πλὴν οὐα). Β 
ΤΙ. 1. 69. 118. 194. 191. 151. 0ο). 
ΥΓ, Ρ. ἵη πι. δαν. 4, νέτοΠ, νετς, 
νίηά. εο]ϱ. «08, 

.) 
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| μα ννρη ) ᾽ Ἀν, α / 

9 Ώ Λυσιτελεί αυτῶ, εἰ 605 μύλος ονικος Ῥπερίκχείται 

6ΑΡ. ΧΥΙΙ. 

Ν Ν , η ” Ν ας ” Δ .. Ἰ 

περὶ τον τρᾶχηλον αὐτου, καὶ ἔρριπται εἰς την 9άλασ- 
4 / 6 . .” / ’ 

9 σαν, Ἰ ίνα σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρὼν τούτων. [11ροσε- 
' ε αι. ιν «---δὲε’ α - ο αι ορ ς .ὸ / 
χετε εαυτοις' εαν Ἴ--όδε αμαρτη "Ξ-είς σε οαᾱ ελφος 

3 4 3 - . / ᾿ -” 

σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ καὶ ἐὰν µετονοήση, ἄφες αὐτῷ. 
) κ. λν ε α ον 9 / ς αζωξία / κε κ λ 

4 Καὶ εὰν ἑπτᾶκις τῆς ἡμέρας "οοἁμάρτη "εἰς σε, καὶ 
ε «ζ η δς- 5 / ὤλ 8 / κ / ὦ ον. 

ἑπτάπις Ἑ τῆς ἡμέρας, ἐπιστρέψη Ἡ, λέγων" μιετανοῶ 
3 , δι τω ιο ε 5 / ο” 2 ὦ 

ὅ αφήσεις αὐτῶ. | Και εἰπον οἱ ἀαπὀστολοι τῷ κυρίιῳ' προσ- 
. ’ ιο αν , . 5/ ”/ / 

6θες ἡμη πίστῳ. Ἐέπε δε ὁ κύριος εἰ 7 εἶχετε πίστη 
Ἆν , ει) / )] ο” / ’ 

ὡς κόκκον σωάπεως, ἐλέγετε ἂν "τῇ συκαµήῳ ταύτη" 
3 / τς ] [ιά 

ἐπριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ αλάσση" καὶ ὑπή- 
κ... ο ζ ἂν 9 ε »” ” / κ. 

7 κουσεν ἂν ὑμῖν. Τις δὲ εξ ὑμῶν δοῦλον έχων ἀροτριώντα 
- ; 6’ ο. / ε] Ὃ ο» 5 » 

} ποἰµαίνοντα, ὃς εἰσελθοντι ἐπ του ἄγρου ερεῖ ας ρε. 

ο ες μυλικὸς. 

(η) συαφέρει αὐτῷ, εἰ μὴ ἐγεννήθη, ἢ γεν- 

νηένδα μόλω Ὀνικῷ προὔτεθῆναι, καὶ κα- 
«αφοντισθηναι ἓν σῷ βάθει τῆς Φαλάσσης 

είς. ία]. ο. πιατο, Ὀέἐ[έιμς απα{ετε ιιέ- 
ταΐ 5. εδί 1ὲ, πε Ππαδοσγείιγ, αμί Ιαρῖς 

είςο. νοΓΟΠ. νετο. ουγΏ. νἰπά. ο). 
Ματεῖοη αρ. Τεγί. εἰ οἷο Εετο (Ἴοθη. 

τοπ. Ίίοπι Ἠϊίαν, (ο) ΒΡΕ (5ἱ. β.) 
1.. 1. 69. 191. Ἐν. 18. 19. 96. αἱ. 6. 
Ίάε. ἔ.Χ. 6οΡρί. Ατπι ΑΤγ, 95, Ρ. ἵηπ 
τα. 8]αν. 4. Ὑμὶς. Τι. Μαγεῖοη αρ. 
Τετέ. λίθος μευλωνικὸς. 19. λίθος ὀνικὸς. 

10τ. Ἅᾖ{(Ρ) περισεββ.τ1. ΛΙΐας. Μι. ν. 
(4)ΞΕΡΡΙ.. 6. 61.918 (ο. αἱ. δ.) Μι. 
8. 10. Ἀγτ. Α;γ. Ῥατς». Οορί. {ΡίΠ. 

ΆἉγπι. αοίΠ. υἱς. 1. γὰρ.935. (Έ)- 
ΑΡΙ.. 1. 45. 191. Μι. 11. Βνγ. Ῥεήε. 
Ρ. Οορε. 5ΥΤ. Ρ. ο. ἀοίς, δαχ. γρ. 
της. Πτ, (εχς. «οἱ 0. εαπί.) Οἶεπι, Βα5. 
Απίουῦ. οί ἨΜαχ. Ἰλπ8ςς, Βεάα. 
() ΑΡΡΚΕΙ.. 61. ἵπ πι. 190. 191. 
151.990. αἱ. θ. ἁμαρτήσει, 9η. 3 
Εν. 91. αρ. ΜΗΙ. Μι, Π1. ίσα ΜΕ, 
Ῥδ. (0528. α]. ὃ. ΔΗ9. νιπὰ, γης, 

πια. Βεάα. ἐπὶ σὺ. 140. (ἱ) - 501. 
γοε. 1. 

5 ο ς / 

9 ἁμαρτήση. 
ών 

ΧΤ επί σεν Ο9) πρός σε. 

Ροεγ9». Οορί. Αγ. ΒγΡ. Πἱεγος. «βΠῖ. 

γεΓοῃ. νενο. νἱπά, «ο]ῦ. ππαγί. Ο5ΓΙΡ. 
Απιυγ, Ψἱοί. ίαηπ. (α)ὶ)ΞΕΗΚΜΕ. 

10. 11. 13. 98. 96. 40. 51. 08. 64. 09. 
το. 869. 91. 106. 1068. 114. 112. 116. 
194. 121. 190. ϱτ. οί Ἰαί. 142. 200. 

Ἐν. 2. 19. 394. αἰ. 54. εἰ ΈΒατῦετ, Ἰ. 
Μι. ΒΗΥ. {.5οιπε]. α]. 19. Γά. δδίῃ, 
(οίμ. βαν. νἶπά. Ὀτῖχ. πιατι, Οτίς. 

Ώβιπαςο. || πρὀς σε. ΑΒΙΙ,. 151. Εν. 
12. 19. αρ. ὙΝείδι. 96. Μι. ἔ, οπιε]. 

Οἶεπι. αρ. ἸΝείδί. εἰς σε. 60. Ὦν. 21. 

Ἀρ. ΜΙΙ. 93. ΤΠεοραγΙ. Ἅᾖ{(ἳ) ἔχετε. 
ΑΕ. 1. 60. Τ9. 9Ι. 106. 194. Εν. 9. 
81. 10. Μι. ΗΥ. αἱ. 11. Ἐά, ἔχητε. 

(αρ. ΜΗΙ. Μ. πι.) Μι τν, (2) σῷ 
ὄρει τούτῳ: µετάθα ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ 

μετέθαιν]ν' καὶ σῇ συχαµίνῳ. µεταφυ- 
φεύθησε εἰς πὴν «άλασσαν. Ὦ. οππι. 

(3) --- αὐτῷ. ΒΡΙ.. 1. 69. 106, 18ἱ. 
161. αἱ. 4. εἰ Ῥανῃον. 1. Μι. χε 5ΥΗ, 
Οορί. γὺ. Ρ. ο. αθί, Αν, γμἱς, ἴτ. 
(9) εφ ο μις υµσυμέ ο, 9. 194. 

Ιοτ, Εάν | -- νενοµ, νά, εὐτῦ, 

ΔΙΜΟΝ, | 
ο Α 



904: ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

θέως"'' πωρελθὼν σρρἀγάπεσαι:, 

6ΑΡ. ΧΥΙΠΙ. 

15 3 

ἸΑλλ' ἆ οὐχ) ἐρεῖ αὖ- 8 
αι οἩ / / ὃ μ΄ ἳ . ὸ έ 

σῷ. ἐτοίμασον τί δειπνήσω, παὶ περιζωσάµεενος διακόνει 
τα η 4 Νυαχ. Ν . .» / αλ 

{20 έως "Φφαγω λα πιω" αί ετα ταυτο Φαγεσαι χαι - 
/ / λ / ᾳ » / 6 ο, «ξ. νκ 

πίεσωι σὺ: ΝΙη χάρω εχει τῷ δούλῳ Ἐ--- εκείνων ὅτι 9 
απ το λ 1 Οὗσω καὶ 10 ἐποίησε τὼ διαταγθεντα 5 Τ: Ἀ οὐ δοκῶν. 

ε« ρ ιό, / ]ς 

υν 845) οσον ποίιήσησε 
’ κ / ο αυ 4 

πάντα τὰ διαταχθεντα -- 
] 7 ο” /// 

ἀχρρεῖοί 
ο. Ψ 

λ0.ε) ποιήσαι πεποιήκαμεν. ] 

/“/. ν ” 

ὁ ὠφεί- 
7 ιό, α ας 

λέγετε' ότι δοῦλοι έσμεν' μφφή 

Χλ 4 / 1 . ’ αλ ᾿ 6 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι Ὁ αὖτον εἰς Ἱερουσα- 11 
λλιο, καὶ ἀὐτος δή ο διὼ ωέσου ή . Ἴμυ καὶ ὄυτος ΟΗΊΡΥετο ᾳ µεσου σαµαρείας παΐ 

/ Ν .) / ᾽ ” -” ”/ / 

φ/αλιλαίαςι Και [εἰσεργομένου αυτου εἰς τα κὠμ», 15 
ι ” / / // / 

Ρ ὠπήντησαν αὐτῷ, δεκο λεπροὶ ὤνδρερ Ἰοἳ. Έστησαν 
-44 2 .” / « Ἶ ο ο μα 

πόρρωθεν. Καὶ Τ αὐτοὶ Ίρων Φωνή», λἔγοντες' Ἰησοῦ ἔπι- 19 
, Λ 3 Ν 8 ιο ο] ο» 

στάσα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδῶν εἶπεν αὐτοῖς' "πορευ- Ι4: 
θέ 3 μον ε λ υ .. ς ” ”/ 9 κ 3 

ἔέντες ἐπιδείζωσε 6εαώτους σοις “ερευσι. αι ΕΥενετο εν 

ας κ Αλλά, 3 λ 2 / α΄ κ ο . 

τῷ ὑπάφγει αὐτους» ἐπαθαρίσθησαν. ές δὲ εξ αὐτῶν, 15 

ς 
Ο2 ἀνάπεσε, εΤ αυτῶ. 

(ο) ἀνόπεσε. ΒΡΙΚ8. 10. 91. 106. 12. 
191. 93955. Ἐν. 18. Ἐ9. αἱ. 28. Μι, 

ΒΗΝΥ. ο. 9επιε]. αἱ. 11. Ἐά. ὄὀνάπεσον. 
615 116, Ἐν. δἱ. Μι. ο. δεπχε]. σ 
1.0. (4) Ξ ὉὈ. «απ. νεγοπ. νοτο. 
εο]Ώ. σοτῦ. Ὀσίχ. νϊἶπά. ΟΥΡ. ΑΠΙΡΥ., 
(ο) --- ἂν. ΑΚΙ/Μ. 49. 91. αἳ. 9. Μι. 
σ.Τ]. -|- οὗ. Μι. ο. ειπε]. (05ΞΞΛΑΔΒ 
Ρ],. Οορί. οαπί. γετοῃ. νετο. οοτΏ. 
τἰπᾶ. εοἱῦ. Απο, (6)ΞΑΒΟΗΚ 
ΙΜΡ. 1. 10. 11. 96, 40. 49. 5Ἱ. 63. 

64.19. 89.91. 106.118. 190. στ. 191. 

149, 151. 990. Ἐν. 9. 93. 1δ. 19. 24, 

ο). 54. Μι. ΒΗΥ. αἳ. 18. Ἐά. 8ΥΓ. ρ. 
βαν, Ὑαΐς. πας. Απίϊος. ΤΠεοΡΙΥΙ. 
(π)ΞΞΒΙ.. 1. 28. 118. 191.151. Οορί. 

Άτιῃ. (5εᾶ οὐ1έ, οοηρίαπ{ΐπ, Ἰαροί ἵπ 

πι.) Ρέλ.νοτο. Ονρτ. {(ἱ) Υε, 10 
Μαγεῖοι πρ. Πρῖρα.  (Κ) ὅσα λέγω. 
Ὀ. οαηί. Απιυιομιασί, || πάντα ]”-- νο- 

τοῦ. νοτς, νἰπᾶ, οοτΏ. ΟΥΡΓ.-Γ- ταῦτα, 
Α. 25. 194. Ἑν. 92. Μι. κ. 11. ΟὗΡρε. 

φοσεῖ. (1) Ξ ἀλλ. Απίε δοῦλοι Ρο- 
πσηίθϱ. ΛΠΙ, Με. α, αἳ. δ. Ῥορί ἔσαλἓν 

Ὁστ.οοῦ. (απ) 5 ΑΒΡΕ.1. 49, 
181. Μι. ᾱ. 8Ιαν. Ὑπϊς. Τι. Οτῖς. 
Ῥα5δ. ΑπιϊσεἩ. ᾿'ΤΠεορΗγ!. ΟΥ)τ. 

Απιὴς, Άις. Απιργοσΐοςι, καὶ. 151. 
(απ) Ξ 1, (ο) -{- σὸν ζεριχὼ, καὶ. 

98. | Τη Έπε σσπηα[ἶς Ίος αάάππε 
νείοΠ. νετο, οοῦ. νἶπά, «οἱ. 
(Ρ) ὅπου ἤσαν. Ὦ. εαΠᾶ. 6ἱ εεοει νΕΓΟΠ.. 
γετο. νὶπά, 610. στο. (4)Ξϊάεπε, 
οχο, οοῦς. | καὶ. Ὁ. εαπί. (5) ἔκρα- 
ἕαν φωνῃ µεγάλη. Ὁ. οαπί. (8) Ἵ σε- 

θεραπεύεσόε, Ὦ Ἡ τεθεράσεωσθε, ῬΏακοι- 
γαἰέ εδέίδ, οαΠ{. () σῷ {ρε Οορῖ, 

ΑΗ. «0». σοῖς κ 96. 40. ῦ9. 
στ. 69. Μι, ᾱ, 

- ο“. ν 4 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 906 

Ἰδὼν ὅτι Ἡ Ιάθη, ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξ- 
7 Δ / κ. 3 ων κ ήν // κ" λ 

16 ἄζων τὸν εόν. Καὶ ἔπεσεν "ἐπὶ πρὀσωπον΄ παρὰ τους 
ὁ π .. .- ι [ ” -”. // Ν α, ο 

πόδας αὐτοῦ, Υ εὐχαριστών αὐτῷ" καὶ αυτος ν σαµοι-. 
4 ι Ν ΔΝ ο Ἡ ως .’ Ζ 3 Ν ο// δέ 

17 βείτης. ᾿ Αποπριθεὶς δὲ ὁ {ησοὺς εἶπεν 3 ουχ) οἱ δέκα 
Αρ Δ να οἱ 0 ιο. » 5 5 

“18 εχαθαρίσθησων: οἱ δὲ” ἐννέα ποὺ; Ὁ Ουγ’ εὑρεθησαν 
« / ο ”/” νΝ/ ο ” 2 κ. ο λ 

υποστρέψαντες δοῦναι δόξων τῷ «γεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενῆς. 
ωά δν α » 9 Ν 4 / 

19 οὗτος; Καὶ είπεν αὐτῷ ἀναστὰς πορεύου’ ἡ πίστις σου 
δ / 

σεσωκε σε | 

ι) απ. κ" « . ” 6 ΄ 3/ κ 

0. [Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ σῶν φαρισωίων, ποτε ερχεται 
ι ” [. αν ια) / 

βασιλεία σου «εου, ἀπεκρίδη αὐτοῖς, μανὶ ειπεν’ οὐ. ἐρ- 
6 / ή ο” ΔΝ / νι. 

Ἰ. 91 χεται ἡ βασιλεία του «εου μετὼ παρατηρήσεως' Ωυδε 
” Μο λ 5 λ .. 2 ν 

ἐροῦσμ" ἴδου ὧδε, «Ἰν ἔδου εμεῖ. άίδου γὰρ, ἡ βασι- 
, .” ” 5 . ε ω. 3 -- Να Δ Ν 

99 λείω τοῦ «)εοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστω. Ἐέπε δὲ πρὸς τους 
; ω  α  ὁ 0 ἓ / μη. 

Ωωθητᾶς' ελεύσονται μερα ΄οτε ἐπιβυμήσετε μίαν 
κά ο ΤΡ ΜΜΡΡΜΝΗ ὃ ὦὠνβοι Ἀ δεν. χω οὐ σὼν Ίμερων ὃπτου υἱου του ἄνθρωπου "δεν καὶ οὐκ 

/ 9 ο» 9 ” » λ οὰ ζ λ ΄ 

99 ὀψεσθε. Καὶ Ἱεροῦσω ὑμῶν ἰδοὺυ ὧδε, Κ--- ἤν ἰδοὺ 
«λ., Λ: / ἄν / ὦ 

94 εκει] μὴ  ἀπελθητε, μηδὲ διώξητε. ὝὭσπερ γὰρ ή 

(4). ἐκαθκρίσήμ. Ὦ. 64. 194. 151. 990. θυμήσαι ὑμῶ;. Ὁ. 19. 69. 151. Άτπι, 

Μι. 11. Ἐντ. Αγτ. Ῥετα. νν. {ν. 
αοίμ. Υυ]ς. «πη!. νοτοῃ. Ὀτὶχ. {οΓ. 

γ]1σ]]. (αρ. (κ) Ξ 443 09, «ον. 
Ὑ]σί, (αρ». Ῥοεί πόδας αὐτοῦ ροη]έ 
Μί.ο, Ατα, (γ)ΞΌ. οαηί. || αὐτῷ] 
Ξγη]ς. νοτςο. Ὀτὶχ. νἱὶπάᾶ. ἔου. «ο, 
ςοτῦ. Ἠἱσ]]. ίαρς. τῷ 9ῷ. Βατῦςγ. 1. 
Μι]. (5) οὐχ) οἳ. Β,. οὗτο. Ὁ. 

εαπί, νετοῃ. ν6γο. εοτΏ. ν]πά. «οἱ. 
Ῥοςί δέχα -]- οὗται. Λ. 91.49. Μι. 11. 
(8) Ξ ΑΡ. 8γν. Οορί. εαπί. ΥΕΓΟΙ. 
γετο. «οἱ. νἶπά. Ὑϊδι. ίαρς. Εέν 

γυ]ς. Ἠτῖκ, ου. «ο. (0) ἐξ αὐτῶν 
οὐδεὺς εὑρέθα, ὑποσσρέφω», ὃς δώσει. Ἑ. 
εαπέ. Ἱέεπα Ὑυὶς. Ἡ. Απο. γἱσ, 

(αρ. (ες) -- 51. 68. 69. 1413 918 
(ε. ο). 8.) αἰ. 6. Μι. 1. η. 10. 113 17. 

Τά. Τετ. (4) -ἵ- μὴ πιστεύσησε. Ὦ. 

εωηί, (6) -- καὶ, Ἐὰ. (8) τοῦ ἐπ 

οςηΐ, νεγοπ. ετο. νὶπά. οἱ. οοςΏ. 

(5) -ἱ- σούτων. Ὦ. οιΠέ. (14) Ξ0Ό, 

εαπ{έ.πιαγί, ΜΤοτεῖοπ αρ. ΠρίρΏ. 15η]. 
ίαρς. δοιπε]. (0) -- ἐὰν. 16, 119. 
ὦνγ. 955. Ρ.ς.οΡ. Άτα. (Κ)ΞΡΡ 

ϱτ. ΚΙ.. 986. 40.49. 69.91. 114. Τρ 3" 

191. 918. (ο, αἱ. 4.) Εν. 18. 19. 56. 
αἱ. ὅ. Μέ. α.ο. Ε. ο. ᾳ. 10. 1. Εὰ. 

Ἀ]αν. Υμἱς. πας; ΤΠεορΙΗνΙ. καὶ. Μ. 
106. 115. 995. Μέ.τ. ντ, ΑΝ, γμ]ς. 
ΥΕΓΟΠ. Ὀτῖχ. νἶπά. ἔωτ. | ὺ διώξητε» 
ᾖ, ἰδοὺ ἐκεῖ ὃ χιρισπό μὴ πιστεύσητε, 
Ὥσπερ οἱς, 118. Πίστη 181. Ἅ{(1) -- ἑ 
χριστὸς, ΚΜ.Ι. 229. α1. 11. Με. τ,ς, 

23 Βγτ.Ρ.ς. αδί. -|- ὁ κύριος. 114.-|- ὁ 

Ἰησοῦς. 49. (01) Ξ Ώ. 1. 19.69.1186, 

191. 151. ΑΕΠ, πιστεύσητε μηδὲ, Άγ, 
Ῥ. 1Π ηῃ. | 5 μμδὲ διώξησε. 3ΥΓ. Ῥειδ. 

ΡῬ. (9)ΞΡ, Μι.ς. Ε ο. 
ολο 



206 
ν] κ. ο 

αστραπή, 

«ΡΒΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
κκ, ας 2 ο”... ϐ μ 9 ων φ. 

Ἰ  ἀστραπτουσα Ρε της υπ "οὐβανον» εἰς 

σΑΡ. ΧνΙ]. 

η) ε Ὁ 9 Ν / . Γ 

σῆν ὑπ' οὐρωνὸν λάμπει" οὕτως ἔσται ἹΤ ὁ υἱὸος τοῦ 
3 ϐ αδ, γ 2 ” ο / .) ο - ευ» δ 3] 

ἀνύρωπου "εν τῇ Ίμερα αυτου. Ἡρωτον. δε δε αὐτὸν ο5 
Ἆ ο. Ν 2 ” ΄ Δ -” ιἼ 

πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδολιμασθηνωι ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
΄ ΔΝ ΔΝ . / .] ” Γι / 5 -- 

σαύτης.] Καὶ [καθώς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Τ νώε, ο6 
ϱ/ ./ Ν ” / -” ο» ω . 

ούτως ἐσται καὶ ἵ ἐν ταῖς ἡμέρωις του υἱοῦ τοῦ ἄνθρω- 
”/ ύ κα 9η. τω 2 / ν ; 
Ἡσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, 3 ἐξεγωαμίζοντο, ἄχρι ο 

α’ ὃ  ὅ » ο” ο η] Δ / οκ ιο “ ε 
ἧς ἤμέρας εἰσῆλθε νῶε εἰς την πιθωτόν' καὶ Χἠλθεν ὁ 

που. 

κατακλυσμὸςν καὶ ἀπώλεσεν ὦπαντας. “Ομοίως καὶ ο 

ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις λώτ. ᾖσθιον, έπινον, ἠγόρα- 

“Ἡ, δὲ ἡμέρα ἐξ- 99 
Ἴλθε λὼτ ἀπὸ σοδόµων, ἔθρεξε πῦρ καὶ «εἷον οπ᾽ οὐ- 

ζον, ἐπωλουν, ἐφύτευον, ᾠποδόμιουν" 

υ] / φ- ς Γι. ΄ / 

εανοῦ, καὶ ἀπωλεσεν ἅπαντας"' Κατὰ Ζοσταῦτα ἔσται 90. 
΄- / νν ω / ᾿ ο ν πι ΓΡ 
ᾖ μέρα ὸ υἷος σού ὤνθρωπου αοποκαλύπτεζᾶι. ] [Ἐν 91 
9 / ο τς εἰ 1 ον κ » / δα) Δ 
εκείνη τῇ ἡμερῳω, ὃς ἔσται ἐπί τοῦ δώμιατός, Ζαὶ τὰ 

” ω λ .” 2 

σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ αν μη καταθάτω ὥραι αὐτά" 

καὶ ὁ ἐν τῷ ὤγρῷ, "μοίω μη ἐαιστρυφώτω᾽ εἰς τὰ 

ὐπέσω. Μνημονεύεσε τῆς ἡυν κής λώτ. Ός «ἐὰν ζε- ος ας 

σήση τὴν ψυχῆν αὐτοῦ σώσαι, ὠπολέσει αὐτήν καὶ 

ᾳ πι καὶ. ον - σου. 
3 Ζ : ' τ ” 

Ο0 σ) αὐτὰ. 

(ο) Ξ- !Ι,. 1. 69. 106. 1981. 151. 935. 
Μι. 1]. ᾖ(ϱ)ΞὙτοτο, ὑπὸ τῶν ἀπ οὐ- 

εανών λάμπει. 69. Ἱέειὰ Ὀτῖς. εί ο δρσμο” 

ϱο λάμπει) «ο1ῦ. εοἵῦ. ἐκ σἩς ὑπ' οὐρα- 

νὸν (ἀστράστει Ὦ. σαηί.) λάμπει. Ὁ. 

Π1. αἲ.4. Μι. Κ. επί. | ἔκ σης ὑπ οὔ- 
᾿ῥανὸνἹ ἔκ σοῦ οὐρανοδ. 151. Μι.τ. [ 

λάμπειΞξ450. (α/Ξ ΑΡΠαάΗΚΙ ΜΑ. 

ι. 51. 64. 609. δ9, 91. 106. 194. 121. 
191. 900. 980. 345. Ἐν. 18. 19. 86. 
αἰ. 18. Μι. ν. αἲ. 16. Ἐά. 9υτ. αἱν, 
Ῥοις». Αγγ. βαν. μυς. νοτο, ὈΕἱσ. 
εοτὸ. (05. (ϐ) Ξ- Β0. 220. οαπέ. 
ψοτοη. νοτς. νἰμᾶ, | ἡμέρα] παρουσία. 

ΜΜ. τ. Ἱίσπι «οἱ Ὀ. Απρ, ᾖ(8)ΞΛΔΗΒ 

Ὦ}. 69. Τ2. 106. 194. 191. Το. 218. 
(ω αἱ. 8.) 295. Εν. 96. ΑΠ πι(Ἡ, 

Μι. Υ. αἴ. 16. Ἐά. Οἶεπ. Ίαπιαςς. 
ΤΠεορΙνΊ. (4) ἓν τῇ ἡμέρα. 69. 194. 

αρ. Βἰτεμ. ἡ παρουσία. ΜΙ. τ. 8υτ. ρ. 
Ἰη πι. σαΐ. Μπι, (α) ἔγαμίζοντα. 

ΒΡΙ.. 96. 653 106. 194. 101. αἰ. 5. 
Μι.γ.α. 10. Ἐὰά. (α) ἐγένετο. Τ). 

οαπί. (Ἠ) ᾖρεν, 99.11. Μί.τ. (5) τὰ 
αὐτὰ. ΒΡΙ. 19. Ἐν. 18. 19. Με. ε 

(4) ἐν σῇ ἡμέρῳ ποῦ υἱοῦ σοῦ ἀνθρώπου, 

ᾗ ἀποκαλυφέῃ. ΒὮ. σαηί. νετοῃ. νῖπά, 
εο1ϱ. ο0τΏ. Αιπ. ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ 
σοῦ ἀνθρώπου. 98. ἴίεπι Ίτεῃ. (9) 5 

τὸ, Ῥντ. Απίεεσεάεη(ἴρς μαμά 94, 
14. {(α) ἄν 9ελήση ζωογονῆσαι : τὸν ψΨ. 
αὐτοῦ. Ἑ. οαπί. | σῶσαι] ̓  σεριποιήσα- 
σθαι, Β],, ἴἱδογαγε, ΥΕΤΟΜ. νὶπᾶ, εοἲυ. 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 2δτ 
ς! 3 / 14 4 8 

84 ὃς ἐὼν ὠπολέση Ἱ αὐτὴν, :ζωογονήσεί αὐτήν. Λέγω 
{ 

σΑΡ.ΧΝΙΙ.ΧΝΙΙΙ, 

« μ, ν ΄ » Ν / ΝΟ / ”ν.. 

νυν" Ἱταυτη τη νυχτέ εσονται δύο ἐπὶ Άλινης ϱιας 
αν . ες : / / 

6Τ εἰς Ἀσωραληφθήσεσωι, καὶ ὁ ἕτερος ὶ ἀφεβήσεται. 
ϕ / Ν 2 ’ / 

96 ΚΔύο ἔσονται ὠλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ" ἵΞ-ή” µία παρα- 
/ / Δ 

97 ληφόθήσεσαι, καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται.  ΤΚαὶ ἄποχρι- 
/ / υ ” ΄ ϱ Ν .’ ” 

θευτες λέγουσω αὐτῷ" ποῦ, πύριε: ὁ δε εἶπεν αὐτοῖς" 
“/ ΔΝ -” ει) ΄ω 4“ / 

ὅπου το "σώμα, ἐκεῖ Ὁ συναχθήσονται 3 οἱ ἀετοί. | 1] 
/ Ν Ν λ .) Ἆ ἃ . . 

1 Ἔλενε δὲ καὶ παραθολῆν αὐτοῖς, προς τὸ δεῖν πάν- 
" / λ . ., / / / 

Ἄσοτε προσεύχεσθαι", καὶ μῆ "ἐκκακεν, ἵ--- Λέγων' 
μ ο αν πι ”/ ή λ 9 Χ Ἆ νς / 

[κριτής τις Ίν εν "τι πολεί τὸν 3εον ή Φος ουμνενος» 
Ν ”/ αμ / 

8 καὶ ὤνθρωπο μὴ ἐντρεπόµενος. Χήρα δὲ 3: ἢΤ ἦν ἐν τῇ 

ε/: ὁ. 
παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 

ό Σ/ 2 ” τω 

πι ῆο6. Δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ Ξ- 
ε// ιωά 

αλ. 

(4) Ξ 80. 1. 198]. Ατπι, «απέ. νοεις. 

σὴν ψυχὸν αὐτοῦ. 98. 69. (ο) ζωο- 
πιήσει. 26. 40. 09. αἱ. 4. οἱ Βαγβεγ. 

Φ. Μι. Υ. α. 10. σώσει. 1. 69. νετοῃ, 
νετο. Ὠσὶχκ. νϊπά. οοἳῦ. εοτΏ. πιαγέ, 

(8) -- ἓν. 9. Εὰά. Υυΐς. Ὀτίκ, νἰπά. 

{ογ. «ο]1ῦ. ΑΠΡ. ()ΞΑΡΕΟΠΗΙ, 

Μ68. 918 (ο, αἱ. 8,) Ἐν. 56. α]. 99. 
Ῥιμγοςνε, Μί. Υ. αἱ. 16. Τά. Ῥας. 
ΤΠεορΗΥΙ. (1) παραληθήσεται. 194. 

8Ρ. ΑΙ. παρακλήθήσεσαι. 19. παρα- 
λαμθάνεσαι. Ὦἷκ. 49. 1106. αἱ]. 9. 

(1) ἀφήσαι. Ὁ.. 116. ᾖ{() Υς. 8ὓ- 
199. 9305. (1) Ξ ΑΙ.5. 96. 40.9. 

89. 106. 191. 149. 151. Ἐν. 96. αἱ. 18. 
Ῥ]αγοδνε. Με, Ὑ. αἱ. 18. Ἐά. (οίῖαπι 

Εί. 95.) ΤποορίγΙ. (πι) Υ5.80Ξ ΑΒ 
ΕάΗΚΙΙΟΡ. 1.11. 28. 306. 40. 69. 

το. 89. 114. 118.191]. 149.101. 23633 
3929098 900. αἱ]. 39. οί ΒατΏογ. Ί. Με, 

γ.α.ο. α. Ἱ. Ἱς, πι. Π. Ο. Ρ. ϐ. Χ. Ζ. 

10. 11. Ἐὰά. (εἰίαπι 5:. 9.) Οορέ. ἆδί1, 
«οἱἩ, Ρίαν.΄ πας. 5εΓπι, 1. βεμο]ία αρ. 
Μι. Βαοϊι. ΤΠεορΙΥΙ. Επἱμγπι. ΟΡ. 
Ἱπρ. Μα. {αυγ. | Παυεπί Ὁ. (51. β.) 

48. 93. 69.106, 115. 194. 918. ΑΠΙ. 
841. ᾱν ἔ 1.5. 11, Εά. ντ, Έετον. 

ΑΣΓ, Ατιη, β]αν. εἰ. γιῖς. Τί. (Άπια 
να, 96. ροπῖί νΊπὰ.) Ματίας Ὑ]οίοτῖη. 

Απο, Λας. Βεάα, | Υε] οπιῖδειτα 
οῦ ὀμοιοτέλευτον, νο]. ᾳαοά ργοῦα {1118 
εδί, αἀ]οσίππι ο Μαίίπαο. (η) πτῶ- 
µα. ΕΗ. 19. 64. 69. 190. σγ. 191. 
αἱ. Ὁ. εί Βα!ῤρεν. 2. Μί. σ. τ. 11. 87Τγ. 

Ρ. ἵππῃ. ΑΤΡ. Ῥοτε. ρ. ΤΠΟΟΡΗΥΙ. ἵπ 

ἰεχί, οἱ οοπιπ]εηἰ. (ποη Ίηπ Μέ, πι.) 
(ο) ἐπισυναχθήσοται. Β]. Ἐν. 19. 

(0)Ξ96. καὶ οἱ ἀεσοὶ. Β1., 40. 69. 19Τ. 
190. 6. αἰ. 11. Μι. Κ.ο. Ἐά. Άτπι. 
Ο0ορί. Ὑμ]ς. ε4. εαΠἰ, ΥεΓΟΠ. Βα5. 
ΤΠεοΡΙΥΙ. Απιργ, Αηίε΄ συναχόθ. ῃο- 

πυπί ΒΙ,. 19. 69. Ατπι. (4) -{- 
πλὸν ὃ υἱὸς ποῦ ἀνβρώπου, ἐλθὼν, ρα 

εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς: Έναηῃ- 

βεἰϊείατία οπθάατη ϱ «8ρ. 18, 8. 
(5) -ἰ- αὐτοὺς. ΑΚΙΜ. 4. ὅτ. 09. 
91, 194, 191. 180. 5. 9964 935. αἱ. 
16. εἰ ΒατΏεν. ὅ. Μι, Ὁ. α. ᾱ. Ἱ. 
ᾳ- αἱ. 4. Αἴπι. νοτο. ΟΕἷσ, 9απιε]. 
(5) ἐγνακαῖν. ΑΒΡΙ.. 61. ἵη πι, 69. | 
{- αὐτοὺς. Β. 151. 295. ᾖ({(ι) Ξ)Ὀ. 

1. 61. 191. 296. Βγτ. Ῥενε. ρ. οαηΐ8, 

Οτἱρ. δεπιε!. Ώα5. Ἅ(α) σῃ. ὮΙ.. Με, 
11. ε8ηί, () Ξ ΔΒΡΗΝΙΝΕ. 10, 
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. ιο . ι . 

φόλει ἐκείνη" καὶ ἤρχετο πβὸς αὐτον, λέγουσα”" ἐπδίκησόν 

ὧε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου. Καὶ οὖν Σοοήθελησεν" ἐπὶ 4. 
ο. Ν δὺ .” σ ο, ὃν Ἰα κκ ᾱ- . 4 κ 

χβόνον. μετὰ δὲ ταῦτω 3 είπεν ἐν ἑαυτῷ"' εἰ καὶ τὸν »)εὺν 
) 49 .. η 4 3 2 / 

ου φοοουμα καὶ ὤνθρωπον ουκ. εντρεποµο!) 
/ 1 

Διάγε το ὅ 
/ / Ν η / 2 ; ο ὁ 

ποιρεχεΙ» μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐπδικήσω αὐτήν' 
/ Ἡ / | Ὦ / αλ. / αν 
ἔνα μή εἰς τέλος 3 ἐρχομένη” ὃ ου ὑπωπιάζη” µε. Ἐμπε 6 

.Ν ε / ο. 8 ΄ 19 « ΔΝ ” 5» ή / 

δὲ ὁ κὐριὸς' ἀκούσωτε, τί ὁ κριτής τῆς ἀδμκίας λέγει. 
ε τὰ λ . λ λ / κ ο : ” 

ϱ δὲ 9εος οὗ μῆ “ποιήσει τὴν ἐκδίκησω τῶν ἐκλεκτών Ἴ 
ϱ ”/ ” / . / λ λ .. 

ἀὐτου, τῶν [οῴντων ἡμέρως καΐ νυκτος» 
/ {/ ο. // ” 4 ἁ, . 

ἐχαὶ ξοομακροθυμών Ἠ ἐπ αὐτος: ἹΛέγω ὑμῶν, 8 
]ς ο ” / λ ᾿ / ” ο” / λ « εὶὰ 

οτε ποίήσει τήν ἐδίκήσιν αυτων εν τάχει. ] πλην ο υἱο0ς 

ϱ Ν ΥΕ, 

προς αυτον 

” 0 / 2 κ] αρ’ σπα, ] Λο χύ / 4... ΑΛ. ρω Γὰ 

σου ἂνθρωπου ἐλθων ἄρα εὑρήσει "τὴν πίστη ἐπὶ τῆς γῆς; 

ῥἩ ἅ 4. κ "ἃς “ μ. / . δε 
Ἠίπε δὲ Ἱ---καὶ πρὸς τµας τους πεποιθότας ἐῷ έαυ- 9 

ια ϱ/ » λ 9 4 -” Ν η] Δ Ἱεάιὰ 

σοις οσι εἰσι θα λαί εζου ενουντας τους  λοίπους, 

ψ Ο30 ᾖθελεν. υ Ο0) ὑποπιάζῃ. ξδουρ μωκροθυμεῖ. 

11. 69. πο. 900 936. Ἐν, 9. 18.94. 
96, α]. 99. Ρ]ήχρενο. Μί. ΒΗΥ. αἰ. 
11. Ἐκ. (είίαπι δί. 3.) ΑΣγ. Ἀγτ. Ρ. 

(ος. Ὀΐε. µακρουµήσεη. ΜΙ. 1. 

γυὶς. Ὀτίς, ζου. Ρετη. 9. || ναὶ λέγων 
μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ποιήσει σὴν ἔκ- 

(ωοία. 8ἶαν. πηδ. οαπ{. Ῥα5. 0Π1γ5, 

Ώαππαςξο. () ΑΡΡΙΩ. 1. 10. 69. 
218 (οι 194. εί αἱ. 5.) αἱ. 12. Με. 
πι. Ρ. Ζ. 10. ΕΙ. Πϊρροι. Ο0µ5Υ5. Ὀα- 

11856. (2) ἤλθεν εἰς ἑαυτὸν καὶ λέγει. 

Τ). εαυέ. Υἱσί]. ίαρ. (α) Ξ 115. 
ΥΓ, Ρ. 15. (0) Ε58. 56, 19. 124. 
191. 900. Εν. 9.4. 5. 18, 19. 08, αἱ, 

95. Ρ]ατοςνς. Μι. ΜΥ. αἲ αἱ. 8. Εά. 

Ῥας. ΝαΖ. ὑποπιέζῃ. 149. α]. 11. Μι. 

Ἠ. πα. Ο]επι. αρ. Ἠείςί. Τπεοργ|. 

(ε) ποιήση. ΒΗ. 49. 69. 134. Ἐν. ὃ. 
18. ο4. α]. 11. Μι. ΗΥ. αἰ. 19. ΓΕ. 
(4) Ξ 110. αἱ. 2. εἰ Ρατρει. 1. | 
ἐκλικτῶν] δεύλων. 194. Λιπιι Ἠἱρί. 

185. (ε) αὐσῷ. 81.. Ἱέεπι Ὦ εν. | 

Ξ- Νν6Γοῦ, νετο. νὶπᾶ, ο. (ϐ Ξ 
80. 88. νογοη. Υεχς. νἰπά, «εοἱϱ. οογῦ, 
(6) ΛΒΡΙΟ9. 1. 145. 151. ΜΕ. ο, κ 
(Ῥεγε». Αι. 41.) ῬΙαγ. ΟἨΓΥ5. Απτ 

δίκησω είς. 19.69. (1-64. Απιῖ» 

ος], Ρἱ5. ἔν αὐτοῖς. Ὦ. στ. 15Τ. Ὑμ]ς, 
15, εχς. οαπέ. ἐπ᾽ αὐτοὺς. 69. Α]ῑαβ. 

Μί.σ. {(ἲ) -- αἱ), ΕΜ. 98. 106. 194. 
αἱ. 6. Μί, πι.τ. Οοἆ. αρ. Έτασπι, Ἐά. 
Οορί. Αππι, Ατγ, Μασαν. ΑποςΗι 
Ρἱ5. Ίχεη. Λας. λέγω δὲ. 6οίμ. θµι- 
ΠηςΓ. λέγω γὰρ. Ὀτὶκ. ἅμὴν λέγω. Υἱ- 
ε!Ι. ίαρς. (κ) -5 Ρα. 13. 36. 09, 
Ῥου, «πΠί. νοτοη. νἰπά. «οἱ 0. οοτΏ. 
(οἱ Ματαγ. Ίτεπ. (1)Ξ8Ρ. Μιε.ἰ.π. 

(4)ΞΕΚΕ. (δεᾳ.) 10. 11. 96. 40. 
5. 61. 698. 64. 609. 19. 89. 118. 191. 
130. 6. 149. 935. αἱ. 38. Μί. Υ. αἱ, 
15. Εά. Ἀγε. Αεγ. Ῥετε.Ρ. Ελ. 6ορί, 
ΥΤ. Ρ. εᾱ. (οἱΗ, Ἀ]αγ. 4. νετοῃ. 
εοἱῦ, Βαθ]]. ΤΠπεορΗγΙ. (η) πολ- 
λοὺ. 191. α]. 4. Αυπι, σώνσας. 5υτ, 

ἄλλους. 8ΥΓ. Ρ. [η πη. [ “- ἀνῤρώπονες 
Ὀ. ε8ηί. 
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10 [ο σὴν παραβολῆν ταύτην" 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, ὦδ9 

” Ανθρωποι δύο ἀνεξησαν 
. Ν ο ἄ δα µ ϱ απ’ ” ν.δ «6 

εἰς το {ερον προσεὐξασθωι 0 εἰς Φαρισωίος, χα ο ἕτερος 
ω κε Ν ως / 

11 σελωνής. Ὃ Φαρισαιος σταθεὶς Ε ασρος εαῦτον ταυσα 

/ « ΔΝ 9 .” ο 9 ΦΩΝλ 6 

προσηύὐχετο᾽ ὁ 3εος, εὐχαριστώ σοι, οτι οὗ εἰμἰ ὠσπερ 
ς Ν .. υ / ϱ/ ”/ ν Άν Ν 

ο/ λοιποί των ἀνθρώπων, α0πογἔςῬ» ὤδικοιν οιχου { παει 

9 α. /) Ξ ; 

12 ως οὗτος ο τελωνής. Νηστεύω ὃὶς του σαξθώτου, ἀπο- 
” ο . Ν |ὸ / ' 

19 δεχατὼ πάντα οσα Ἀτώμαι. Καὶ ὁ τελώνης "μα- 
] ε] λ 

κρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ γοὺς ὀφθαλμους εἰς σὸν 
᾽ ν ον. 1 . 3 3 ο, // ον πό ϱ ρ” 

ουβθανον επορα! ἀλλ. ετυπτεν "είς το στηῦδος αυτουν 

14 λέγων" ὁ «εὸς, ἑλάσθητί µοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Λένω 
ε / ο δεὸ / α Ν ιά ϱ -// 

νέ9) χατεξη ουσος οε παιώ(νενος εἰς τον οισον αυτοῦν 

χ Ἂ 3 » “ ο ρω α ος - ε λ , 
ᾖ 3 νὰ, ἐκεῖνος ὁτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν, ταπεινωθή- 

σεται’ ὁ δὲ ταπεμών ἑαυτὸν, ὑψωθήσεται.] 

1δ. [Προσέφερον δὲ αυτῷ καὶ Υτὼ” βρέφη, ἵνα αὐτῶν 
ϱ/ / Ν ΄ ω 

16 ὥπτηται' ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησων αὐτοῖ. Ὁ 
δὶ 5 κ. / η Ν ϱ’ ον. Ν 
έ ήσους προσκαλεσαμνενος αυτα» ειπεν αῴφετε το 
ἳ / Σ/ / Ν ν / . / ” 

ποιδίω ἐρχεσθαι πρὸς µε, καὶ μῆ κωλύετε αὐτά. τῶν 
κ κ / 3 Ν / ως ως ι λ / 

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ [βασιλεία τοῦ «εοῦ, ᾿Αμὴν λέγω 

(ο)ΞΞΡΒΏ. οαπί. ἍὮ(Ρ) ταῦτα πρὸς ἔαυ» 

σὸν. ΒΙ,. 1. 191. Αν β]αν. ς, 
{ον. Οεἶσ. ΟΥ)τ. οδίο, νετοπ. Ὀγὶκ. 
νἰπά, σοἱῦ. «50. χαθ᾽ ἑαυτὸν, σαῦτα, 

Τ). «εογδΙήΙ, Ἱῶο «Πέ. (4) τὰ ὑπάρ- 

χοντά µου Οτ]ς. ΟΠΓΥΑ. οπιπές διὐδίσι- 

{ἐῶ πιες, Η16χγ, 5έππε]. (ϱ) -- ἀπὸ. 

194. 11.99 Υ «41.4, (8) -- 40. 
νίμἀ. Οτἰς. ἰετ, Ῥωοί ἐπᾶραι ροπαπί 
Ἠ[ῃο. νεσοη. 

108. 191. 157. αἱ. δ. Μέ. 11. 8]8ν. αι. 
επι, (γαἱς, ἴ(.) Οµἰρ. υἱ5. Απιίοςι, 
(αὐΞΏ. επί, (α) ΑΡΒάΗΚΜΟΡΒΡ 

95. (Δι. σ.) 19. 98. Το. 91, 106. 
118. 194.191. 918 (ο, αἱ. 9.) 935. Ὦν. 
ρ. 3. ὄ. 18. 19. 94. 80. αἱ. Ἰ6. Μι. 

ῬΗγ. αἱ, 90, Εά, 8χ, ρ. 6οἱ8, Βη5 

4.)ΞΡΒΡΚΙοΟ.Ι. 

5{]. πι. ΤΠ6ορΙΙΥΙ. ἤπερ ἐκεῖνο. 10Τ. 
Ῥας. ὑπὲρ ἔκεῖνον. ΏοτοίἩ. παρ ἔκεῖνον. 
Ρ1,. (5έ. β. η.) 1. 94. Αα. Οορί, 

Ουνίς. ΝαΖ. βοποίίοη ἵπ Μέ. 14. μῶλ- 

λον παρ) ἔκεῖνον φὸν φαρισαῖον. Ὦ. 8ΥΤ, 

Ῥοῦς, Ρ. αὖ ἐῑο, Ὑμ]ς. ἔοτ, αὐ [ο 

1Λαγΐνσο, (91, πιαςἐς αὖ Ηίο, Μπα, ρΥϐ 

ἐπ Ῥ]ιαγί, Ὑετο. ππαρὲς ργωίεν {ἷ- 

πι Εαν. ειπί, πιαρτς Φι αι Ε{[ε Ῥ]ιαγε 

Ἡ. Οσρι. Ηπας, Απιοτ. Λας, ίοι, 

{πῃ, μᾶλλον αὐτοῦ. Οτὶς. 6ος], μῶλ.- 

λον οχρτίπιετε είίαπι νἰάσίαν 8]αν, 
ϱ) Ξ Β. 69. 118. 181. Μι. ᾳα. Οτῖς. 
(4) σροσεκαλεῖτο 8, προσικαλίσατο αὐ- 

σὰ, λέγων. ΒΌα1.. 1. 118. 181. σαρί, 

εαμί. ἱππρεγαυίί εἶδ, ἀἴσεπα, Υεις. 
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Σε. ὁ αν Ν / | ’ ” ” 
ὑμῖν, ος εἂν μὴ δέξηται τὴν [βασιλείων τοῦ Φεοῦ ὡς 

Άποιιδίον, οὗ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν. 

- 

Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ὤρχων, λέγων) [διδάσκαλε 18 

ἀγαῦε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον πληρονομήσω: Είπε δὲ Ι9 
3 - -” 

αυτῳ ο 6Ίσους' . 
ι Ν κ΄ ε / / 

εἰ μὴ εἰς, -ὁ }εὸς. 

σί µε λέφεις ἀγαθόν: οὐδεὶς ἀγαθὸς, 

ἆ Τὰὼς ἐντολὼς οἶδος" μὴ µοιγεύ- 20 

σης) μὴ φονεύσης" μὴ χλέψης" μὴ ψευδομαρτυρήσης" 
, λΝ / | λ / ϱ “” ε Ν 

τίμια τὸν πωτερα σου, καὶ τῆν μητέρα «Ξσου. Ὁ δὲ 9ι 
ιο ὁ -” ον { .) / κ... ῳ / //. 

ειπε’ ταύτα πάντα ᾿ εφυλαζάμην ἐκ νεὀτητος 8 µου. 
νΝ 

᾿Αχκούσας ὃε Ἀ ταῦτα 
σι 9 ια ϱ ών, αι /“/ 

0 Πσους» ειπεν αυτῳ' "ετι 
λωων / ο μι / κ ὃ ολ “ 

σοι λειπει παντα οσα έχεις πώλήησον καὶ ' οὐ θάδος 
ρω σος 3 ] ᾿ ” Δ ” » ᾿ 

στωχοῖς, καὶ εξεις 9ήσαυρον ἐν οὐρανῷ ' αἱ δεῦρο, ἄκο- 

λούθει (40ἱ. 
ε Ν Ν ” / 3 / 

Ο ὃξ ἀκούσας ταῦτα, περέλυπος ἐγένετο" 99 

ἣν γαρ πλούσιος σφόδρα. Ἴδων δὲ αὐτον ὁ {ησοῦς ἑπερί- 94, 
/ κι τν ” / ς Δ ’ 

λυπον γενόµενον ειπε’ πὠς δυσκόλως ο τα χρήματα 
/ κ Λ ’ υ Γ 

ἔγοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν (ασιλείᾳν τοῦ "γεοῦ. Ἑν- ο5 
/ “ / 9 

Χοπωτερον γὰρ ἐστε 
/”“” 

4. ας διὰ ρημαλφὶ 

Ραοβαφίδος 4 εἰσελθεῖν, Ἰ πλούσιου εἰς τὴν [βασιλείαν 

κ Ο δὲς, Ρο βελόνης. 

(α) {τὸν 1». 61. Εὰ. Ο5ίς. δοπιε]. 
(0) µή µε λέψεσν ἀγαθόν: εἷς ἐστιν ὤγα- 

ϐδει ὁ πασήρ. Ματεῖοη Ἀρ. ΗΡΗ. εί 

Ρα]. ο. πΊῃτς, (ο) ὁ πατὰρ ἓν μα. 

ρε Ματεοςίὶ αρ, Ίτεῃ. | -ἕ- ὁ 

πατὴρ. εαηί. ΟΡ. η οί{ες (ανί 
υέτες.) ΑΙ, (ἆ) ὁ δὲ ἔφη: σὰς ἓν- 

σολὰς οἶδα. Ματείοη αρ. Ερὶρῃ. εί 
Ῥ]α].ςο. πιατς. (ε)Ξξ ΑΒΡΚΙ.. 1. 
49. 151. αἱ, 9, Μι. ο. γ.Χ. Οορί. 

Άντι, ΥΣ. Ρ. αοί1, γυἱσ. επηί. Ὀχϊχ. 
Σος. σοτΡ. νπά. (θ ἐφύλαξα. ΛΒΙ.. 

1. Ὠία]. ο. πατε, (6)5ΞΒΡ. σθηί. 
Ματεῖοη αρ. Τον. οί Ρα]. ο. πλαχς. 
(4) Ξ ΒΡΙ. 1. 69. 199. Ἐν, 89. δν). 

Ῥεγε», Ουρί. εδπί. ΤΠΕΟΡΗΥΙ, αὐτοῦ. 

151. {(ἳ) ὅτι Ἡ. 86. ΛΙϊµς. Ἐν. 
99. 8}. ΜΙΙ. 96. Μι. ΗΥ. ς. π. 
(κ) ΑΡΙ/Μ. 1. 96. 40. 5Ί. 65. 191. 

161. Ἐν. 18. 96, α]. 11. εί Βατῦογ. 1. 

Μι.α., 10. 1]. αι, 19. ῬΒα». ια]. ο. 

πατο. ΤΗΘΟΡΗΥΙ. (1) Ξ 81, 1.191. 
151. Οορί. (αι) εὐκολώτερο. 19. Τ4. 
(Π) κάµιλον. 8. 59. αρ. ΜΗ. 194. 190. 

ευ, Μί. σ, είϊαπα π ο]ο]ίο. (9) τρυ- 

πήµατος, 1.. 15]. Ἐν. 81. 89. Μι, 1. 

σρήµατοι. ΒΓ. 49. (ϱ) ΒΡΙ,. Ἱ. 19. 

69. 194. 151. Μι. χ. (4)Ξ190. 55, 
διελθῖν. ΑΏΜΡ. 1. 49.893 106. 118. 
194. 149. ἵη πι. Ἑν. 96. οἱ Ῥογὺςγ. 1. 
Μι. 1. 10, 11. 8Υτ. ρ. (5εἀ τεο. η πι, 
Αρίμ, δ]αν, γμἱφ. Τε, ΤΠεορΗγ], 

6 

εν 24 



9601 
Ν 

λαέ 

ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 
ιοὰ Ν ο 5 / ” 

τε Ἐ μπον δὲ οἱ ἀκούσαντες" 

6ΑΕΡ. ΧΙΙ]. 

96 τοῦ «εοῦ 1 εἰσελθειν.͵ 

οττίς δύνωται σωθηναι; Ο δὲ εἰπε' τὸ ἀδύνατα παρὰ 

98 ἀνθρώποις, δυνωτά ἐστι παρὰ τῷ Φεῷ.] Είπε δὲ -- νά 
/ 3 λ ς ω ϐ 3 ’ ολ αν 

πέτρος" ἔδου, ἡμεῖς ἵ οὐ ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἤκολου- 

99 ήσαμέν σοι. ΟὉ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' [ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁτε 
2 δὴ 3 ε] » αι ο, Α /. 3 ρω Ἰ] Χ..ι 

οὖδείς ἐστιν, ὃς ἀφῆκεν Ἡ οἰχίων, ἢ γονεῖς, ἢ ἀδελφοὺς, 

40 Ὃς οὐ μὴ } ἀπολάξη 

κ 3 π 9 / ο » , ” υπ 

ᾗ γυναίκα, ἢ τέκνω, ἔνεχεν τῆς [λασιλείας τοῦ «)εοῦν 
/ // 

Ζπολλαπλασίονα 
5 ” . 

εν τω παρω 
Π 

ά κὸ 4 » 2 ” ὁ / Ν »/ 
σουτ οι εν Τω αιώνέ τω ἔθχιοµενῳ ζωην αἰώνιου. ] 

ᾗ4 Παραλαξὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτούς" 
2 λ .α. / 3 ς /, λ 

ἰδοὺ, ἀναξαίνομιεν εἷς ἱεροσολυμα» καὶ Ὀσελεσθήσεσαι 
/ Ν / να 9 ων αμ. ὁ κ.» ο 0// .” 

παντα το γεγραµµενα διὼ σῶν προφητων "τω υἱῳ του 

90 ἀνθρωπου. Παραδοθήσεται γὼρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἔρπαι- 

γθήσεται, ἆ 
ν «ο / π. 

καὶ υβρισθήσετωι, 
6 νΝ 3 / “/ 

χαὶ ἐμπτυσθήσεταν" 
λ / 3 ι. ευ / ώ λ { ο ’ 

92 Καὶ Ααστιγωσαντες αποχτενουσι αυτο)" μαι τή Ίρνερα 

3 1. 
Ο) ἀφένσες σὰ Ἰ 

(9)ΞΞ8ΥΤ. νετς, «ου). νὶπά. (τε) λί- 

φουσ αὐτῷ οἱ μαβησα) αὐτοῦ: Μί. Γ. 

Βίο Ἐναηπρο[ρίατία ποπηα]]α, αᾳπσ., 
οπα]ςοῖς νς. Ι8--95. εοπιπα, 96 εοη- 

Ἱπησυπί οοπππια!! 1Τ. 
Ρ5. 10. ΕΙ. 61. 64. Τ2. 89. 91. 106. 
935. αἱ. 16. Μι. γ. αἰ. 14. Εὰ. 
(1) ΒΙ,. σὰ ἴδια ἀφέντες. Ὦ. πάνσα τὰ 
ἴδμι ἀφέντες. 1. 118. 181. Ιίεπι 69. | 
πάντα] τὰ ἴδια. 121. :Οορί, 8ὺ1. Ρ. 

η 1η, πάντα σὼ ἴδια. 19. 194. Αππη. 
γο[ἱο(ἶν τεῦι», νὶπᾶ. τγεζἰοἰἰς Τεῦιιδ πο- 

θἡ έν, εογΏ. γεῖ. γείθι ποδέγἰδ, Ὑε- 

ο πο, γεῖ, οπιπέῦις ποδἰγές, Υ6Γς. τεῖ. 

οπιπίδιις. γεῦιι ποοέγίο, «ο1Ώ, «πα πο- 

αίγα φιιπὲ τεϊζφέπιιο, οαηΐέ, (α) οἳ- 

λίας. ΏΗ. 64, 69, 863 Μι. ο. 8. 

Ῥοις.Ρ. οππέ. (κ) -- ἂ ἢ ἀδελφὰς. Ὦ. 
14. 115. Ἐν. 18. 19. 8ἱ.ν. ΟΥΡΥ. 56- 
γαο!, :(Υ) λάέη. ΒΡΜ. 61. 106. α1. 5. 
ΜΙ, ο, Ἱ, ἀπολαύῃ. 68. Μι, Π, ἀπολαύ» 

(5) Ξ ΑΗΜ ᾽ 

ση. ἜπεορΠγ]. αρ. Ὑαίσί. (2) ἕπτα- 

πλασίονα. Τ). 8ΥΓ. Ῥ. 18. ἵῃ πα, Πέ, 

(εχο. Γογ.) Ίτεν. ΟΥΡ. Απο, Λας, 
ΤΈγε]μοπ. Ῥεάα. }ονἰπίαπ. οοπίταΚἷ- 

οεηίε ἨΙετοηγπιο, ΄ (4) Ὑς. 9ἱ--94 
Ξ Ματεῖοπ αρ. ΕΡΙΡΗ. (09) σελειω- 
θήσεται. 00. Ἐν. 9. 18. 19. 96. Μι, ἓ, 

Οιῖς. (ο) περὶ σοῦ υἱοῦ. Ὁ. (5. β.) 
19. 61. ἵη πι. 69, 194. 145. ΘΡΟΣΧ 
Εά. 875, αίτ, Οορί. Ατπιι Ιαν. ν υἱς. 
Τί. Ἐρὶρα, (4)Ξ2ΡΙ.. 19. 16. 59. 
91. 193. Μι.ς. 8υτ. Ρ. ηαβεί ς, αθέ, 
εαηί. νετοη., νετο, «οἑϱ. νἰπἀ, Ροςέ 

µασπιγωσ. τε]]εῖαπί Ἀγγ, Ῥετς, ). καὶ 
µαστιγωθήσεσαι. 190. στ. εί]αί. Ὑυ]ς, 

Εεϊχ. {ογ. Ἱίοπι «οἱΏ. (6)ΞΡ. 19.09, 
80, 91. Απία ῥρρισθ. Ρροπῖι Μι. ΙΤ. 
(8) σῇ σρίτη ἡμέρα. Ί. 19. 69. το. 106. 

191. 918 (οσπα 194 εί α]. 4.) 930. α]. 

5, Μί.α.ς, 10, αἳ, 4, Ἐὰ, Ατπι, 
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ση τρίτη ἀναστήσεται. 

ςΑΡ.ΣΧΥΤΙΙ. ΧΙΧ. 

Καὶ οὐτοὶ οὐδὲν πούτων συνῇ- 94 
 ΘςΟὴ λεν -ὲ /”/“ Ἡ αὶ  ὐ ᾿ 3 

που καὶ ἠν το ρημα ὃτουτο "Λεκρυμωμενο οᾱπ αυ- 

σῶ», κοὶ οὐκ ἐγίωσκον σὼ λεγόμενα, ] 

με φὰ 
-τ [Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζοω αὐπὸν Ἔ ἡ εἰς ἱεριχῶ, 936 

πυφλὸς ον ἐκάθητο ποιρο, την ῥδόμα προσαιτῶν. ́ ᾿Ακού- 26 

σας δὲ ὄγλου 1ὸ : θά { τὸ ϱὖ, σως δὲ ὀχλου | διαπορευοµένου, ἐπυν άνετο, τί Ὦ εἰη 

ναζωραῖος 9τ 
» ΔΑ 

ο/ησοῦ, υἱὲ δαθὶδ, 38 
». ; 3/ νε νο νο ο. ο το 
ἐλέησόν µε. Καὶ οἱ Ῥπροώγουτες ἐπετίμων αὐτῷ, ίνα 59 

αν ΔΝ ι ” / 

ασιωπήση"' αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν"' υἱὲ δα- 
” / 

61», ἐλξησόν µε. Ἄτωαθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦ ον ἐκέλευσεν. αὐτὸν 40 

ὠχθηναι 3 πρὸς αὐτόν. ἵ 

ο» , / Ν ι] ” / 3 ” ε 

πουτο. Απηγγειλαν δε αὐτῷ» οτι {ήσους 0 

παρέρχετωι. Καὶ ἐβόήσε, λέγων" 

ἐγγίσαντος” ́ δὲ αὐτου, ἐπηρώ- 
. 

σήσεν αὐτόνν Λέων σί-σοι θέλεις ποιάραρ ὁ δὲ εἶπε" 41 

ύριε, να ἀναθλέψω, Καὶ Σὸ ἱησους, εἶπεν αὐτῷ' ἀνά- 48 
ς / / / Ν ” . 

ϱλεψον' Ί πίστις σου σέσωκέ σε. Και παραγρήµµα ανε- 19 
4 ” Ν, ' 

6λεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοζώζων τὸν »εόν' 7 καὶ 
” ον Ν / ως ” ” 

πῶς ὁ λαὸς ἰδὼν, ἔδωκεν αένον σῷ 9εῷ. ] 

Κα) εἰσελβὼν [διήρχιετο σὴν ἱεριχώ. Καὶ ἰδοὺ, ἀνὴρ ο 

« ὁν 

(Βϱ)5Ξ5 Ὀ. 1. 191. Αιπι, Π. εχς, Ὀσὶχ. 

{οΓ. (11) κεκαλυμμένον. (. Ἑν. 9. 

(1) ση. 194. ἓν σῃ. 69. (16) ἐπαιτῶν. 

Β8Ό (εἰῖαπι ἵπ Ματγςο) 1. Οτὶς. (είῖαπι 
1π Ματεο.) (1) παραπορευ2μένου. Ὦ. 
Φταζετοιπίεπι, ας. Τί. (αι)-{- ἂν 

ΡΚΙ ΜΩ.1.69. 191. 218 (οαπι 194, 
εί α]. 4.) α], Τ. Μί. ἆ, τ. κ. Ο5ὶς. 0ἱ5, 
Ῥὶία]. ο. παες. δΙαΥ. οχκς,θ. (η) να- 
ζαρηνὸ,,. Ὁ, στ. 1. 191. Α]ῑας. Ύυ]ς. 

νετς. Έοτ. Ογῖςδ. Δανογεπιδ, νὶπά. 

(ο)ΞΛΕ.ΑΡΦ. Ἐν. δ. 94. αἱ. δ. 8]αν. 
4. Οτῖ6. υἱ ν]άοίαν. (ϱ) παρόγωτες. 
ΑΙ. 49. παραπορευύµενοι, Εν. 89. φιὲ 

Ργσίετἰβαπί,νετο. Ἅᾖ{(6)σιγήση. ΒΕΏ 

ΕΡ. Μι. ο. 11, | Ο5ἱ6, αίππφπα, 

(1) -- λέγων. ΕαΗΜ. αἲ. 8. Μί. Β, 

τ, Εά. | -Ε ἰησοῦ. 1. 69 194. 181. αἱ. 
δ.Μί, Β.πι. (6) -- Β, 1.68.141, 
Αιῑις. Μέ, 10. οαπέ. νοτς, οογΏ. νῖπά, 
Ῥία]. ο. ππατς, (6) προσεγγίσαντος. 
63. Μί.10. (4) ΞΒΡΙ, δΊ. Οορι. 
οαηί, ΕὨἱαὶ. ς«. πΊτο, εἰπὼν. Οτίρ. 
(«)Ξ918 (ουπι 0. 1956:) ὁ κύριο. 1, 

ἀποκριθὴς. Ὦ. οπΠί. ὠποκριθεὶς Ἰησοῦς. 
ΟΥΙ6δ. νετοῃ, γετς. τὶπά. «οἱΏ. σοτΏ, 
(ν) Ξ 46.11. |) λαὸδε] ὄχλος. 0. 69, 

194. αρ. Βϊτολἃ. 990. Εν. 18. 19. 90, 
95. αἱ, 6. Μι, ΒΗ. Ε. α- ΤΗεορΗΙ. | 
᾿δὼν Ξ- ἵ.. 49. 44. 49. 1493 Βεμο]ῖα 
ἱη Μι. α, ἀ. 6. |! αἶνον] δόξαν. Ὁ., εθηΐ, 
| Οτίᾳ. Ὀἱ5 πέγεον 



6ΑΡ. ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 266 
ο Αα. 48 / ω λ Μα ος ἠν 

: ὀνόμιοτι 7 κοιλούμνενος' ζαλγαῖος παὶ αῦτος ἣν ὤρχμτε- 
/ α’ ο / νὁ 6 »λ ω λ 

3 λώνης, Α καὶ οὗτος ἣν πλούσιο. Καὶ ἐζήτει ἐδεῖν σον 
ν ” / 3 ν . 2 / α ο ο) ο 0) 

Ισουν» τές εστι οἱ ου ἠδόνωσο οπο του οχλου, οτι τη 

4 ἡλικία μμμερὸς ἦν. Κοὶ 
α / // ἆ ο 

συκομορέαν» 

Ρ ὃ Ν 2 
πόθο Ρο ων εν 

3”/ ᾿ αυ 

“νου δη αυτον οτ/ 
Π 

σροσθεν, ὠνεσή 

., π ἐκείνης ἤμελλε 

5 διέρχεσθαι. Καὶ ὼς ἦλύεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναθλέψως 
κ... πι αφ’ Υν ΣΣ ΦΡΙ νο πε, . ” 
ο “Ἴσους είδεν Οὠ0ὐτοῦ» οί ειπε πθος αυτον ζακχαῖε, 

ν / / τν 7 Χο 1 . 2/ ο” σπεύσας κατάξηθι' 5σήμερον γὼρ' ἓν τῷ οἴκῳ σου δεῖ 
' ο ’ / 6 / λ 

δμε µείνο, Καὶ σπεύσως κατέδη, καὶ ὑπεδέζασο αὐτον 
/ . 

7 χαΐρων. Καὶ Ἰδόνσες βῶπαντες διεγόγγυζον, ον» 

ουγες"' οτι παρὼ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι, νά μας Αωρήλς 6 
8 Ἄγωθεὶς δὲ ο κραὺς είπε πρὸς σὸν Κ κύριον" 

ἡμάση” γῶν οῤα ο ῤά 

η) λ λ 

ἰδοὺ. .σὼ 
ος 88 δ ” 

μου, 96/8 ι αἱ ποις πτά- 

χο" κοιὶ εἰ τινός τι ἐσυκοφάντησαν δλδ, σετρῶ- 

9 ή- δε, 
(2) -- Ρ. 58. 195« Ἐν. 11.99. 96. 
Ῥατύῦεν. 1. Μι. 19. 8υτ. Ῥογες. Α;Γ. 
9, Βαν. πί ν]ἀείατ. γαῖἱς. Ιέ. 

Απιὸς, (α) 5 Ὦ. ομπίέ. γαὶ αὐτὸς. 

ΒΚ. 43.69. 191. Άται, Ὑυἱς. νοΓοή. 
Εοτ. γ]πᾶ. καὶ ἦν. [ω. Μί, ο. οὗτος ἄν. 108. 
151. στ. αγ. οοἆ ντ. Ρ. Ἠηρεί καὶ 

ἑωπα. (9) προσδραμὼ». ΏΞΗΙ. 100. 
200. Ἐν. 3. 19. 92. 33. ᾖ6. 3]. ὅ. Μ4. 
ΕΒΥ. ο. ζξ ω. 11. Ἐά. ΝαΖ. πῃς, ἄπο- 

δραμὼν. 49. δραμὼν. 69. 693. 149. 918 

(6, 1.4.) 2298 Εν. 2. αἳ. 10, ΜΕ, η, 
ᾳ. πεολαζλν. Ὦ. απἰεοεᾶεπδ αὖ απίε, 

επί. || -ἰ- εἰς τὸ. Β,. -ἰ- εἰς τὰ. 101. 

() συκοµωρίαν. ΒΡΓΟ. Ἑν. 3. 34. 
ΑΗ, Με, 4. 5. 1. ο, Ἐά. συκοµωραίαν. 

40. 194, ΛΙΙ. Εά. (ο(ίαπι Βέ. 8.) συκο- 
µοραίαν. Ὦδ. ΑΙΠ, Μι, ΒΥ. αἱ. 19, 

Ἐά. (4)--δίαν.Α.Ί. (ΕεΞΑΡΒΡ 
ΕάΗΚΙΟΡ. 96. Τρ. 893 91. 194. 
αρ. Βίτεϊ, 191. 92993 Ἐν. 9. 8. 24. 
26. ΑΠ. Μι. ΡΗΥ, αἰ. Τ. Ἐά, 
(8) ἐγένετο ἓν τῷ δάρχεσθαι αὐτὸν, εἶδεν, 

καὶ. Ὦ. οΒΠΙ. ἐγένεσο ἐν σῷ δρχεσέαι 

σὸν ἐησοῦν, εἶδεν αὐτόν. ἄναθλέψας δὲ ὁ 

{ησοῦύς, 151. Γαείαπι εδ επι ἐγαπδέγοί 

«εδιδ, υἱἱέ Εἰζιπι, εἰ γεδρἐεῖεης (γεδρί-. 
εἰεπίεηινεί γετοπ.) Υεῦς.ΥεΓοἨ. Γαοίυηέ 
εδί ἀωπι {γαπβὲέ ο). υἱδέ ἠἰζιπι 5 ΦΙΙΠ2 

αδρίοτεπο εί, νὶπᾶ. «οτΏ. «οἱ. | ὄνα- 
θλέψες Ξ- 8Υτ, Ρεῖς. Ρ. || εἶδεν αὐτὸν 

χα) Ξ ΒΙ.. 1.191. Αππ (6) όσισή- 

µερον. Ὦ, (Ῥεϊε. 41) γυῖς. 1. 

Ίτεη,. ϱΥ. Απ, || γὰρ 5 Ἡ. 9225. 

φ99ν Ἐν. 16. Μι. 1]. ἄοίμ. ᾖ() 5 
πο, 1οτά Μι. 10. πάντε. ΑΒΡΌαΗΙ.Ο. 

10, 11. ὔτ. δ9. 106. 1294. αρ. Βίτοι. 

130. 149. 145. 995. Ἑν. 18. 19. 94. 
35. 98. α]. 9]. Ρ]υΓεδνο. Μί. ΒΗΥ. 

Ὅ αἷς 99. Εὰ, ΤΠδορ]ιγ]. οἳ φαρισαῖαι. 19. 

69. (ἱ)ΞΌ. Τί. οχο. Ὀνίκ, ξογ. οοἱ 0. 
(16) ἰπσοῦν. ΜΜ, 43. ὅτ. 69. 194. Ἐν. 

81. αἱ, 8. Μι. ΗΕ. ζἩ Ἡ 19. 9|. 6, θΥΓ. 
Ῥεις. Ρ. 3ΥΤ. Ρ. ἵη πι. Ὑπ]ς, πης. εί 
εκ. θἰχίῖη. (1) τὰ ἡμίσεα 9, ἡμίσεια, 

Ἠ1ιΏΩ. τὸ ἅμισν. 69. Τι. Ἐν. 19. 
(αι) µοι, Ὦ ἃ Ἐν. 9. αἱ, 156. Μι. Β. 19, 
9|. 4. µοᾳ Ἀπίθ τῶν. ὑπαρχ. κ. 

Β1ς. 1, 



| 
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πλοῦν,. Ἐέπε δὲ Ἀ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾖησοῦς' ὅτι σήμερον 9 

σωτηρία οσῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο" παθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς | 

ἀξραάμ, ἔστω. ᾿ Ηλύθε γὰρ ὁ υἷὸς τοῦ ἀνθρωπου ζητῆσαι 10 

καὶ σώσωι τὸ ἀπολωλός. ] 

» / . » ” . Ὀ δμὰ 
Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παρω- 11 

. Ν ν κ» λ ο πως « Ν ν 
θολῆν, διὰ τὸ ἔγγυς Ρ αὐτὸν" εἶναι ἹἹερουσαλὴρ,, καὶ. 
ὸ ο το αφ / ς πα. ο) 
ΟΚειν αυτους» οτι παραχρηµµα α8λλει η (βασιλεία του 

ο. 5 ΄ .’ ω / ς ὰ 
«9εου ἀναφαίεσθωι. Ἐέπεν οὖν' [νθρωπός τις εὐγενῆς 13 
2 / 3 ΄ Ν 1. κ ιο 8 ε ”// ιό /’ 

ἐπορεύθη εἰς χώραν µακρῶν, λαθεῖν "εαυτῷ [βασιλείαν, 
ν ε / / Ν / / ε ” 

λαοί ὑποστρέψαι, Καλέσως δὲ δέκα δούλους έαυτου, 15 
5! ” / ” ο’ .ἳ ι ΄ 

ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς' πραγ- 
η ΤΗ Ν ” ” 

ματεύσασθε ἵορέως ἐρχομωι. Οἱ δὲ πολῖται Ἡ αὐτοῦ. 14 
/ . κ ά άν ’ 2 / ” 

ἐμισουν αυτον, καὶ ἀπέστειλαν πρεσξείαν ὀπίσω αὐτοῦ, 
/ / ω ” ο) 3 . 

λέγοντες οὐ 9έλομεν τοῦτον 3 βασιλεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. 
ο / ι] ” . ιο Ν / /“/“ λ 

Και ἐγένετο εν τω ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαδόντω τὴν (θα- 15 
Ν ο’ ω ε - λ ’ 

σιλείαν, "καὶ εἶπε φωνηθήηναι αὐτῷ, τοὺς δούλους 
Ὀ / ο” οξὃ ο ντ λ ν 0 ο ἆ ΄ / 

σούτους, οἷς "ἔδωκε τὸ ἀργύριον' ἵνα γνῷ, Ἱτίς σί διε- 
/ 1“ / ικμ- ” / ’ 

πραγματεύσωτο. Παρεγένετο δε ὁ πρῶτος» λέγων’ κύ- 16 
ς ϱ ”// / δε ᾽ ” να κά α. 

ει ἤ "μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς. Και εἶπεν 17 
ρα πε ε Ν ) ω αυ Ας , «μιά 

αὐτῷ. Τεὖὐ, ὤφγαθε δουλε' ὃτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστος ἐγέ- 

ο. ἐν ὅ. 

(η) Ξ οπηί. ΟΥΡΓ. πρὸς αὐποὺν. Βγτ. Ῥ6ἵβ8. Βαν. Ὑμ]ς. πιδ. νετο. οο]ῦ. 

Ρ. ἵη πι. Τί. εχο. Ὀσῖχ. ἔοτ. . (ο)-- ΤΠεορΗγΙ. (8) αὐσοῦ. Ὦ. οππέ. νετς, 
ἐν ΑΡ. εαπί. ᾖ(/)Ξ50. Τη α]ϊς]ο- |ΙΞγι]ς. Τε. (9.1.1. 181. 

ευπι ναγῖε πππίαέ. (α) -{- εἰς. 106. 3Μί. πι. Ατπ, Ὑυς. Ἡ. εχςε, Βτὶχ. 

157. αἱ. 5. Μί, χ. -|- ἐν. 60. (Ἡ9)ΞΏ. οτἱρ. Ιαςἳ8, (ο) δεδώκε,. Ὦ!.. 1. 
εαπί. (8) Ξ Ὀ. Τί. (εχο. Ρτὶχ.ἔος. 191. 161. ΛΙΤπς. οαπί. νετο, ἐδεδώκει. 

ςοἱϱ.) 1ωαοίξ, Απο. (0 ΑΒΡΕΚ. Οιὶσ. δέδωκε. Β. Ἰχ. Μί.ε. Ἅ({4) τέ 
αρ. ΜΙΙ. Τ,. 1. 49. αρ. ΜΙΙ. 191.  διπραγματεύσωντο. Ὦ Τ.. Ἰέεπι Ἑ. 101. 
145. 151. Ἐν. 96. ΑΙῑις. Μι.ο. Ε. 11. ΘΟορί.σαπί. ΟΕ. (6) μνᾶ,. 1. 161. 
Ο5ὶς. Ιαεῖξ. (α)--Ρ. Μι. 11. εαηί. 9956, Ἐν. 5. ΑΗΙ. Μι. ᾳ. α]. δ. Τά. 
νοτοπ. εοτῦ. (Χ) βασιλία. 918 (επι ὮἘίίαπι νε. 18. είθθ. (8) εὖγε ΒΡΕ. 
990.) (Φ) λαθεῖν αὐσὸν. Μ. 99.1. αἱ. 95. γμΐς. Τι. Οτἱ6. ΕπεῖΕ. ἑαπία 
(4)Ξ11. ὅΊ. 89. 91. 999 Εν. ὸ. αἰ. Ἀε[ο, γεῖς. 
19. Μι. ἀ. ἵ, Κε. κ παν η. Ρῤι Ζ. Εά, 8γτι π νε 



ΚΑΤΑ ΔΛΟΥΚΑΝ, 2606 
' / / νο 

18νου, ἐσθι ἐξουσίων ἔχων ἐπάνω δέκω πόλεων. Καὶ ἦλβεν 
ε ΄ /“/ / ος ς Γη 9 / / 

ο ἑ δεύτερος» λέγων" κὺρίε Ί µναω σου εποίήσε πεντε 
| .λ ιο κ ιν / λΝ Ν / το / 
Ἵθμνας. Έλπε δὲ καὶ τουτῳ καὶ συ γίου επανω πεντε 

/ Ν ϱ .” / / λ ” 
90 πόλεων. Και Ἡ εσερος ἦλθε, λέγων" Ἀυβίξ» ἴδου ἡ μνα 

ιν ο 9 , ι κά [ι / / 
.315σου, ην εἰχον αποχείμενην εν σουδαρίῳ, Ἐφοβούμην γὰρ 

| ο“ / θ πι λ ., 2/ ο ό Ν β / 
σε, οτι ἂνγύρωπος αυστήρος εἰ’ αἱρείς ο ους 'εὐύηκας» 

Ν ,, ε] αμ / / Ν ”. 5 

22 λα Φερίζεις ο ουκ ἑσπείρας. Λεφγει κ--δε' αυτῷ' ε/ 
” / / 1 ο / Ν δ. ω ή 4 δ) ο“ 

του στὀµωτος σου "Άρμω σε, πονηρε ουλ.ε Ίθείς» οτε 
3 κ 2”/ 2 ΄ 9 1/ ε] 2 ”/ ΔΝ 

γω ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἰμ αἱρων ὃ οὐκ ἔθηκα, χαὲ 
/ η) 2 / Χο // / 3 2/ Ν 

95 ο)ερίζων ο ου. ἔσπειρα᾽ πο) διωτί οὐκ ἔδωκας Ὦ τὸ 
,) / ’ ”/ ο ο ον κ τς / // ν. Ν 6 Ν 

ἀργύριόν µου’ ο επι τὴν: τράπεζαν, καὶ ἔγω ἔλθων 
ΔΝ / Ἀ ο) 5 ὃ λ ο» ως να 

94συν τόκῳ Ρον επραξω αυτὸ; Και τοις παρεστωσυ εἰ- 
ϕ ./ 2. 2 ” ᾳ ΔΝ ον // Ν χ δό /”/ ς - ιν 

πεν’ αρατε απ΄ αυτου Ἱτην µναν λαὶ "ὅο0τε Ἀτῳ τας 
9 δέ ”. όν /” ι κο. 9” 3 ; 2/ / 
35 θεκο ϱνὰς εχοντι. Και εἰπον αυτω' κύριε, εχι δέκα 

ω / Αα ” [ή -”. 24 . 

96 μνᾶς. Ὁ Λέγω γὰρ ὑμῶν, ὁτι παντὶ τῷ ἔχοντι 3 δοθή- 
ἓ αν 4 Ἆ ΔΝ ρω ο Ν «} “/ “/ 35 ν 

σεται"΄ ἀπὸ δὲ τοῦ μῆ ἔχοντος, καὶ ο } ἔχει ἀρθήσεται 
ως η] -/ ἃ Χ 3 ΄ 3 ’ Χ 

ο 2 ἀπ' αὐτοῦ. ] Πλην τους ἐχθροὺς μου . ἐλείνους», στους 
ν) / / ” ο 3 Ν 2 , Ὁ 

μὴ φελήσαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀγάγετε ὧδεν 

(6) ἕτερο,. Ὦ. 151. ἄλλος. Οτὶρ. αἰίετ,. (Ρ) ἂν αὐσὸ ἔπραξα. Ὦ1,. ἂν αὐτὸ ἀνέ- 
γυῖς. Ἡ. αἰζμδ, επί. Ύετο,. (1) 

ὁ, ΒΡΙ,. 69. Μι. α. 8ΥΤ. Ρ. ο. ἃδί. 
(1) ἔδωκας, ]Ἱ. Ἅᾖ{(Ι6) ΞΙΜΒΝ 1,28. 

30. 5Ί. 69. 69. 19. 106. 194. 19ἱ. 
101. 918 (59, α|. 8.) Ἐν. 2. 18. 19. 90. 
αἱ|. 9. Μι. ἃ. Ε. α. αἱ. 4. Ἐά. 8Υ0. 

πραζα. Α. ἂν εἰσέπραζα αὐτὸ, Μ. 1]. 

(4) Ξ Ὀ. εαπί. νευς, (9) ἀπενέ- 
γκατι. Ὦ. οαηί. Ὀίυπαιπε Αγηι, 
(6) σῷ ἔχονσι τὰς δέκα μνᾶς. 1. 69. 

191. Ανά. {( νε. 25-ῦ. 106.60 

09. Εν. 18. 19. 36. Μι. Ε,. εαπί«νεγος, 

Ῥετες. Οορί. Ὑμἱς. γετο. ΤΠεοΡΗΥΙ. 
Ε:, Υετοῦ. Ὀτίκ. νἰπά, οοἱῦ. Πμποῖ 
Τωπε, «οτῦ. (1) κατακρινῶ. Μί. ο. 

(ῶ) Ξ- Ὀ. ὅρ. 69. 110. 194. Εά. 8υΥτ. 
οαηί. || Ρορί διατί -ἷ- οὗ). Ὦ. Ῥενε. υ’. 
εαπί. ΄ (Π) µου σὸ ἀργύριον ΑΒΙ.. 

151, Μι. «. (ο) τς τραπεζίται». 

Ἐά. οἱμ. Απ. Ὀεῖκ. Απιος, Ες, 
(αΏδὶ τες.) ἐπὶ σραπεζίτας. Μι. 11. 

"Ἠϊον. φεπιε]. | στὴν Ξξ ΑΡΙΜΑ. 1. 
66, 106. 194. αρ. Βίτεμ. 131. 1561. 
40, 90. ΑΠ, Μι. Υ. αἱ. 19. Τά. 

βογιῃ. 9. Πμοἱξ. || μνᾶς αἆ μνᾶς 55914, 
(α) καὶ (5. ὁ δὲ, 8. ὃ χριστὸς) εἶπεν αὐ- 

σοῖς' λέγω. 3ΥΤ. ΑΓΓ. Ρετ». ρ. ΑδίΠ. 
ΒΝΤ, Ρ. τη. ν]πά. || γὰρ  Ε1.. 1. 59. 
Μι. ο. ΙΤ. 6ορί. Λιπι, γετο. ΤΠόο- 

ΡΙΥΙ. εᾱ, δὲ. μ]ς. 1. (α) αροστί- 
θεται. Ὦ. σαπί. (Υ). δοκεῖ ἔχειν. 38. 

64. 69. Μι. Κ. ΙΤ. 8. Ρ. ο. αδί, 

Ματοίοη ἔσχε.δν ανν Ἅᾖ(3)ΞΗβ8Ι1Ι,.. 28. 
59. 69. 1]. 10δ. Μι. α. 10. (α) Ξ 

5Ί. αἱ. 6, τούτου. ΒΙ.ΙΜ, 49, αἱ. Ὦ, 

Μί,τ, | 



966 ΈΥΔΑΓΓΕΔΙΟΝ 

καὶ κατασφάξατε ὃ ἔμπροσθέν µου. Καὶ εἰπὼν ταῦτα, 28 

ἐπορεύετο "ἔμπροσύεν ἀναβαίνων εἰς ἱεροσόλυμω] 

ἀξαὶ ἐγένετο, [ὡς ἤγγισεν εἰς βηθφαγὴ καὶ βηθα- 56 
΄ χ  ὅ ο κ. 2{ α ο μπ .. . 

νίαν, πρὸς τὸ Όρος “τὸ Λαλούμενον ἔλαιῶν, ἀπέστείλα 

ο ΕΕίπων 

σΔΡ, χιχὸ 

᾿ ο. ας ὑπάφγετε εἰς τὴν 50 
ει) α” / .. 

ποσεναντ/ πώμην' Ξγ Ί εἰσπορευόµ.ενοι εὑρήσετε σώλο) 

Φ .». Ὕ ο 5 νδ // 

δύο τῶν μαθητών ! αυτοῦ, 

| ΙΑ ο. απ. : ιο. 
Ἠ δεδεμιένον, ἐΦ ὃν οὐδεὶς Ἱπώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε" 

΄ κ ι ,. ε ” 3 ... Ελύσαντες ) αυτον ἀγάγετε. Καὶ ἔάν τις ὑμῶᾶς ερωτᾷ" 9ἱ 
Ὠλ / λυ 6/ μι νι » πω. οκ, αλ” 

Ἀδιωτέ λύετε: οὕτως ερεῖτε Ἱ-- αὐτῷ" ὅτι ὁ κύριος 
. υν ” ἷά πι ντ .. 

αὐτοῦ χρείαν έχει ο) Απελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι 55 
β ν . -” Ν Αν 

εὗρον, ; καθὼς εἶπεν αὐτοῖς Ῥ. Δυόνσων δὲ αὐτών σον πῶ- 33 

λονο εἶπον οἱ πόριοι αυτοῦ προς αὐτούς" σί λύετε τὸν πῶ- 
ατ λ 94 

λον; Οἱ ὃς εἶπον. 33 ὁ μύριος αὐτοῦ γρείαν ἔχει. Και 85 

ἤγαγον αὐτον πρὸς σὸν {ησοῦν" καὶ ἐπιῤῥψωνσερ | έαυ- 

τῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πώλον, ἐπεβήξασαν τὸν Ἰησοῦ». 
/ ν 5 ” τε εν πα ο 

Πορευομένου δε αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὼ ἱμάτιω αὐτῶν 96 
” ” / ν ω ο ν . ι 

τὲν σῆ ὁδρ. [Εγγίζωτος δὲ αὐτου ἤδη Ἠ ἔαρος' Ἡσῇ 5τ 
τὰ. // ω 3 ω. σαν ων / 8 δν 

ποισωθᾶσει του ὀρους των ἑλοαιῶνι "ἠρζαντο ἅπωαν τὸ 
- ” - / ια Ν ΔΝ .- 

σληθος τῶν μαθητών χαΐροντες οὐνειν τον «εὂν Υ φωνή 

ων -- 

(0) -Ε αὐτοὺς. Β1,. ὅ8. 151. Ἐν. 18. σου. νὶπά, «ο]ϱ. ναί. 909. Οτἳς. ίετ, 
19. Μι. Ε. Ἀντ. 8ΥΓ. Ρ. ο. αξί. Οορί. 

6Ἠτγςα, (ο) Ξξ Ὁ. 40. εαπί. νεις. 
τῖπά, σο]ϱ. εοτς. (4) Ὑς. 99. αἆ 46 
ΞΜατοῖοη αρ. Πρίρῃ. (ε) Ξ5«Κ 
49. 09. αἱ. 3. Ῥο8ί ἐλαιῶν ρορ]ὶ ὮἙ. 
σαπι. (0 3 Ίβνν 5 954. 
Ουϊσ. Απιῶζιη. (5) λέγων. ΒΡΙ.. 69. 
151. ους. {()ΞΕΡ.σοαπί. (ἱ) Ξ 

Ῥα. Μι, ο. οαΠί. οἱϱ. Ὠν]χ. νετο. 
σὶρᾶ, «ου. Ο5ὶς. 8επιε]. ΑπΙΡΥ. Τη 

α) τὶς Ίοσση πηπία{. πότε. 199, 15τ. 

(ς) -ἰ- καὶ. 8Ρ1,. 151. οαπι. (1) 

Ρ1,. Ι91. 995. Μι. ο. 11. σαπί. Ῥορέ 
ὠγάγετεροπιπί ΑΛ. αἱ.2. ΥΓ. (αι) 
Ὦ. σα. «ο)). «ο. (απ) ΡΡΙ.. 

οτ. Μι. πι, Οορί. ἄδί1. Ῥο6ις, ρ. εαηΜ. 

(ο) ὙΥς. 39---95. καὶ ἀπελέόντες ὧπι- 
κρίθησων" ὅτι ὃ κύριος αὐποῦ “χρείαν ἔχειν 

καὶ ἀγαγύνσες τὸν πώλον ἐπέῤῥιψαν τὰ 

μάτια αὐτῶν ἐπ᾽ αὐσὸν, καὶ ἐπεθίδασαν 

τὸν {ησοῦν. Ὦ. οαπἰ. (0) Γἑστῶτα τὸν 
πώλον. Ἱ. 60Ό. 67. 191. Μί. ο. Έναι- 

βα]ρίατῖα. 21. Απ Βγτ. Ρ. Υυς. 
11. Οτἶςσ. δεπιε]. | -ἵ- ἑστῶτα. ν]πᾶ, 
(α) --- ὅτι. ΑΡΒΡΙΙΜ. αἱ. 11. εἰ Βατ- 

Ῥογ. 9. Μι.ςο. ξ.ο. κ. 11. 8υ5. Ατγὸ 

Ῥοις. Ρ. Ὑμ]ς. «απ. νεσο. Ῥεϊχ. ἔοτ, 
εοτΏ, Οτἷσ.  (τ) Ὠοπείπο κο πεεεν- 

φαγίως οσέ,νετς, (8) Ξ Ὁ. 999. εαπί. 
(0--80. (πα) σἠρκατάδαση, Ἑ. 115. 

(κ) ἄρξατο. Ὦ ῇ,. αἱ. 8. Μι. Υ. Ε, 1. ᾳ- 

ους. ()ΞΕΌ. εσηί, 



σβρ.πιΣσ, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΔΝ. ὅσἹτ 
ω ”” ἱ / ι 

96 µεγάλη, περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων Άεγοτες, 
9 / ε ) ” α 5 "σι 

ευλογήμενος ο ἐΘγοµενος (βασιλεὺς ἐν ὀορατι χυ- 
, κα / ΄ 

99 ρίου.Ὁ «εἰρήνη εν οὐρονῶ». κοιὶ δόξα ἆ εν ὑψίστοι. Καΐ 
” λ ” ο’ κ ποτ 

σιες τῶν [φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὀχλου εἶπον πρὸς αὐτὸν" 

40 διδάσγαλε, ἐπιτέμησον τοῖς μαθηταῖς σου. Καὶ ἀποπρι- 

ἔσιω- 
ϐ Δ «8 ΤΙΣ πα, / ὁ ὁω [όν ο. απ” 
εἰς είπεν “αυτος Άέγω υμή, οτι εαν οὗτοι 
/ /“/ / Ν « 3/ 

"ΑΙ πήσωσω, οἱ λίθοι ὃκεκράξοντωι. ] Καὶ ὡς ἤγγισεν 
η) λ / 3/ Ι . . ” // / 0 

49 ἰδὼν τὴν πόλης, ἔκλαυσεν επ ὃ ἀὐτῆ, λεγων "Οτι εί 
νΝ 

ΤΑ 
3, 4 α ἐν , 9 νω ὃν : ι πι 
ἔγνως Ἱ καὶ συ, καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ---σου: ταύτη, 

κ / . 

προς εἰρήνην } 
ϱ / ε ἰ 9, /) ο ή « 

45 Ὅτσι ἤζουσιν Ίμεραι πλ ρπι σεν Άχκαι περίραλουσι οέ 

σου" νῦν δὲ ἐκρύθη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 

3 β ο ὁ / / /“/ Ν / 4 λ 

ἐχύροἰ σου γαρακῶ σοι Λο πέρικυλλωσουσ σε, Κάδ 
Ἱ / 4 / ἳ να ενα λ κ. 

44 5συνεξουσί σε πἀώντοθε" ἸἹαὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὼ 
Κον ὁ ανν κα νι, κ Ἅ α: λ ῤ 31 ον 

σεἈνο σου εν σοι καί ου» αφησουσιω Ἱ εν σοἱ λιύον επι 
4 4 ἁ ῥ' .” Ἑ ΣΑ κ εἰτ ὶ Ἂν 3  μᾶ 

λιύῳ ανῦ ὧν ουκ εγνως "σον χαιρον της επισκοπής 
Ν . λ ο τς Ν 2/ 3 / 

Δ5 σου. | Και [εἰσελθῶν εἰς τὸ ἱερὸν, Ίρξατο ἐχδᾶλλειν 
.Ν Λω τ ορλφ-ε . -ε , Ν . - /-ς - 

τους πωλουντας "ξξεν αυτῳ πτσφεθξ ὠγορώζοντας» 

(5)ΞΗ. 69. Μι. 11. Οµἱς. Ἱ -Εὁ. Θ. οΟτὶς. Ἠμς, Ῥας. Ῥοδί παύση ροπὶὲ 
(4) 5 Ὁ.145». Ἐν. 18. αἰ. 4. Μι.ο. Ἅῥβδἰαν. (κ) -- ἠρώτησας ἂν, 19571, 

Α41. Τί. εχο. Ὀνῖκ. {ου επι. πι, (4) Ξ 8]. Μια. ΟµἱΡ. Ίτοῃ, ση, σοι. 

βαί, (0) -ἰ- εὔλογημένορ ὃ βασιλεὺ.. Ὦ. 61. απ πι, 69. 106. 1οτ. γυὶς, τί, 

ὮῬ. Τί. εχο. Ὀσὶχ. ἔοε, Ρετιη, Μπι. σεί. «εχςο. ν6Γο. ᾖ{(π)ΞΕΏ. οαϱ{. (4) 
-]- εὐλαγ, βασ. ἱσραὴλ. 151. ΕΙ, Ἀγν,. Μι. α. Οτίρ. |. οἳ ἆχθρί σου. ΥΓ. 

Ρ. ο, ἡδί. εί αἀῑία ποία: πο ἵποπι-  (οπι]εοῖς εαρίογῖς) Ῥοπῖἱ Ροδί σεριων- 
πίλυς ηγεηπλγΙ. (6) ἓν οὐρανῷ εἰρήνη. κλώσουσί σε. | περιδαλοῦσιν] βαλοῦσιν 

ΡΙ.. Οµῖς. (4) ἐπὶ σἲς γηε. 935. ΙΙ ἔπίσε (εοΙ. πο. πι.) Ὦλ. πιζέ{επέ δρετ 

Ξ- ΎΕΓΟ, (ε) Ξ ΒΙ,. Οορι. Αγια, ᾖ{ε, οιΠί. παρεμβαλοῦσι. ΟΙ,. Βελο]ία, 
Οτίς. (48) σιγήσουσι. Ὦ.ἰίοπι Με. 11. ᾖἾἵπ Μι. 19. ἐπιξαλοῦσιν. 69. Μί. ο. 
(6) κράξονται. Ὦ). κράξρυσι. Β],. ΟµΡ. «τξ σοὶ Ὦ. νετςο. «οτϱ. Ἐπδ, (ο) σν»- 
εᾱ. δεπαε]. (1) αὐτὴν. ΑΡΏΗΤ. 1. ἀξουσι. Κ.. 19. 61. Ίππι. 69. Ἅᾖ{(ϱ) - 

43. 69. 106. 131. Ἐν. 6.41.9. Μια ο. Ὦ. εαπί. ΟΓἱς. Ένα, (4) λέβον ἐπὶ 
ἑπ.τ. 19. ΟΥ1Σ. στ. (5εππεΣ υέτεο.) λίθο (λίόφ. Ἑ. 191.) ἓν σο. ΒΤ.. 10ἳ. 
Ίγεπ. Ῥαε. ΤΠπεορΗγ]. (0) ἓν σῃ Οορί. ΟΓἱς. λίθον ἐπὶ λίθον ἓν ὅλη σοὶ, 
ἡμέρα παύση μαὶ σὺ. Β1,. ΟτΊΡ. (Θεπιε], Ὦ. 1. 1941. αρ. Βϊτοὰ, Απο ο8η{., 
οπιῖςοῖς οσριοτῖς, Ἠαΐϊεί απίαπι σὺ)  οοτΏ. γὶπᾷ. εοἳῦ. (ϱ) εἰς χαιρὸν. Ὦ. 

καὶ σὺ σήµερων. Ίτει. |-- καίγε. ΒΏ!,. επηί. (6)ΞΒΙ,. 1. 36. 64.69. 108. 
101. Ὁσιμ. 8ναν. οαπί. Ὀεὶχ. Οἱ. Ἅᾖ190. Ρε. 145. Οορί. Αγπιν σοι, ΟΓίΡ. 
συ.ΞΒΡΙ,. 1. 194. 191. 151. αἰ. 3. ἐπ αὐτῷ. 191. ἓν σῷ ἱερῷ οἳ ροςί ὦγος 
Βυτ. Οαρί. Αται, οαηΐ, Ὀτίκ., ση, ραζ.ροπίοδ. (ϐΞ8ΡΙ.. ἱ, Ανςν 



206 ΤΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ϱΑΡ. ΧΙχ. κχ. 
/ Ἡ ω ' ο Ὃ ο λε. 

Λεγών αὐτοῖς' γέγθαπται τά οιπος ου οικος προσευ- 46 
ν / χΤς ἐστῳ'' ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσωτε σπήλαιον ληστών. 

.’ / / ” ” μα ο ) Καὶ ἦν διδάσκων Υ τὸ καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ἀρ- 47 
.” κος ώ 220 » 4 ῃ Άν. κι μα 

χιερεῖς καὶ οἱ γραριμιωτεῖς ”ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ 
« .. π ο” // Δ , ν α/ α Χο / ϱρ. κκ... 

οἱ πρώτοι τοῦ λαου. Καὶ οὐχ’ εὑρισκον, τον σί Ὁ ποιή- 48 
τς λ Δ ϱ/ ῃ / ζκδὁ λα “4 σωσµ" ὁ λαος γὰρ ἆπας οφμών αυτόν λος ηλ 

ὰ 3 . ” » 6 » 4 

Καὶ εγενετο εν ιᾷ των Ίμερων ὁ στ ἐκεῄων, ο [διδά-ι 
3 ” . Δ 

σκοντος αυτου τον λαον 
ϱ ” ών, ς 

ἐν τῷ {ερῷ, καὶ εὐαγγελι- 
/ , ο. αμ ο . ” /4/ λ ε ε// 

ζομένου, ἐπέστησαν οἱ Του ἀρχιερεῖς καὶ δοἱ γραµ.- 
αδρν λ 8 / Γι κ λος Ἅπτππι 

ατεις συν τοις πει ιγβρ Και ειπον ἄ9ος αυτον 2 

“ια 11! 
ι ας η Κ είπε ἡμῖν, ἐν ποίῳ ἐξουσίῳ. ταύτα πομεῖς 

ᾗ σίς ἐστιν ὸ δούς σοι τὴν ἐξουσίων ταύτῳν νι 

θεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς' ἐρωτήσω ὑμᾶς κάγὸ α- ἕνα 

λόγον καὶ εἴπατέ μοι. Τὸ βάπτισμα { ζωόωνου. ἐξα. 

ο αμ ΑΙ ο νο 2919 

Οορι. Οτὶρ. ἀῑς. | -- καὶ τὰς σραπέ- 

ζας τῶν κολλυθισστῶν ἐξέχεεν, Ατπι. -- 

χαὶ σ. σρααᾳ. τ. κολλ. ἐξέκ. καὶ σὰς 
καθίδρως τῶν πωλούνσων σὰς περιστερὰς. 

Ῥ. 1, 5ΥΓ. Ρ. ο. ἃδί. (5εἆ ποίαέις, 
ποῦ ἵπ οπιπῖθας εχεπιρ]ατίθς ἵπνε- 

πὶγί) «αΠ{. νέτο, «οιΏ. νἶπά. εο1ῦ, 
σοιπι.2. Απιος, (α) -Γὅσ. ΑΟΏ 

ΚΜ. 39. 106. 936. αἱ. 14. οἱ Β4ΤΡΟΓ. 
9. Μί:ο. Ε.Τ. χι αἲ 1]. Ἐ. 5ύγ, 
αοίῃ. Ὑμἱς. σαπί. Ὀγϊχ. ΕΟΓ. σεΓπι. ]. 
9. (αχ) καὶ ἔσται ὁ οἷκόρ µου οἶκος προσ- 
ευχἩε. Β.. 1. 69. 118. 124. 191. 151. 
Οορέ. ΆΑσπι, «ος. Ο5ἱ6. ()Ξ 
69. 11.106. 194. Μι. 11. (2) καὶ οἱ 
αρῶτοι τοῦ λαοῦ ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι. 

ΡῬ. ΔΝ. Λτπι, πρ. Τί. καὶ οἱ ποεσ- 

:Θύτεροι (ἄρχοντες. 190. στ. οί 18{.) τοῦ 

λ. ἐξ. αὐτ. ἀπολέσαι. 190. 151. 8υτ. 

πίγ, (5εά Θυγ. Ρ. Παβοί πρῶσοι ἵπ πι.) 
Ῥογς. ν. Ὀεϊχ. Ο1]σ. ἀῑΣ. (α) Ξ Ὀ. 
1, 69.19. 1295 191.220. Μι. πι. 11. 
Οµσ. Ἅᾖ{(0) πονήσουσι. 18. αἱ. 10. 

Ρ]άγοςνο. Μί. α. ἆ. αἰ. 19. Ρά. Ο5ἱᾳ. 
 -ἰ- αὐτῷ. Ὦ. 90. δυ.. εί Ι8ΐ. ΒΥΓ. 

8υτ, Ρ. ο. ἃδί. Ῥετα, ν. Ἠίπ. Βαν. 

γυψ, Τί. εχο. νετο, (ο) ἀκούειν. 
ΏΜ. ϐθ0. 181. αἱ. 9. Μι, τ. επί. 
(4)Ξ ΑΡ (8:.β.) 119, 1.86, 51.108, 
194. 191. (51. αἲ. 8. Με. ο, 8υτ. Άτγ. 
Ῥοτε», Οορί. Ρίπ. Υυ]ς. ἒ. Ματοῖοη, 
ΗΏρίρΗ, (9) Κ. 49.ΤΙ. α]. 8. Με. 
1. 10. Απίε σὸν λαὸν ροπίέ Ὦ. 8ΥΓ. 
εαηί. (8 ΑΕαΚ. 10, 11. 46, 40, 
5Ί, 61. 64.19. 89. 91. 191. 190.565, 
149. 996. Ἐν. 9. 19. αἱ]. 41. Μι. Υ.α. 
ᾱ. 6 ρ. 10. αἲ, 9. Ἐά. (οἴ, Β'ανι 
Βε]ο]ῖα αρ. Μέ. ΤεορΙηγ!. 8)Ξ 
Α.α]. δ. Μί. Ὑ. ο, ς. Ἐά. 1) 521, 
191.νετο. (- ου. (δε β. ) 69, 
604. ΥΓ. Αν. Ῥογε., σορι. Άγ, 
σαµέ. Ὀτῖκ. Απίο πρὸς αὐτὸν Ροπιηί 

ΒΙ,. 1. 151. (εξ. ποι, "/) γπα]ς. ο), 
ςοἑ). ἔο5, νίπά, (9) 5 ΟΙ. εἶσὸν 
ἡμῶν. Β. Ἰ. 989. ) 5 ΒΙ. 1. 98. 
69. 191. 101. 5υτ. (8). ). παρα 9, 
ηςί.) Οορέ. οο]. Εογ. {ο]. Ῥοεί. λόγον 

Ροπιπί Δ. ΔΝ | «- ἕνα λόγον. νεχο, 
σοτῦ. νῖηᾶ. (αι) ὃν. Ὦ. «σπέ. .. 5 

Υωρ. εοἲΡ, οο]ὺ. ξ9Υ. νἰπὰ, Αιξ. 
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. ππ.. κ 

6 οὐρανοῦ ἦν η εξ ονθρώπων ; Ο; ὃὲ σὐνελογισαντο πρὸς 

6ΑΡ,. ΧΧ. 

ἐ Δ / ο Επ ΜΜΕ, 3 3 ” 2 -ω 

αυτους, λέγοντες. ὃτι ἐὰν εἴπωμεν εξ οὐρανου, ερεῖ" 
ἃ ὃ { η ο αι 9 5 / . ) ν δὺ δή ῃ 

"6 διατί Ἡ ---οὖν οὐκ επιστεύσατε αυτὼ» Ἐν δὲ εἰπωρ,εν' 
3 ια) - Γ ϱ ἉἈ τά ϱ ι / 

εξ ἀνθρωπων' πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς, πεπεισμένος 
Ἡ ο » / , αν /’ .. α - { 
:7 γὰρ εστιν, (ωάννην προφήτην “είναι. Καὶ ἀπεκρίθησαν 

κ. αλ / “ 1 ” ο’ ος, ” δν 5 λ 

8 μὴ εἰδενωι Ρ πόθεν. ἸΚαὶ ὁ ἰησοῦς εἰπεν αὐτοῖς' οὐδὲ ἐγὼ 
/ . 

ᾳ᾿Ἡρζωτο 
Δ ... « ἃ Ν / λ Ν 4 / 

δὲ προς τὸν λαον λέγειν τῆν παραθολὴν ταύτην [ ἀν- 

ι λέ ́ τε «ω 3 / εἕ / ” .” 

9Α γω 99 εν ποιος ε ουσ/ζό σαυτο ποιώ. | 

ο. κ ὴλ 

θρωπος ΙΤ] ἐφύτευσεν ἀμπελώνα, καὶ ἐζέδοτο αὐτὸν γεωρ- 6 α. ας 
μα 2 δη ε / ο / νο. αλλον 

10 οις' "και απεθδήμησε ' χρόνους «κανους. Και εν κοιρῳ 
. / «Ε λ Ν ” ϱ/ ϱ Χ » 

Γ απεστειλε προς τους γεωβγους δοῦλον, ένα ὧπὸ τοῦ Άορ- 
. ” ι) . Ἡ δώ / ᾽ ω. κ ς δὲ . Ν ὃ / 

που του αμΩπελωνος "θωσιω αυτῳ' "οἱ ὂε γεωθγοί» δεί- 
| φ ν / 4 

1] ραντες αὐτὸν, ἐξαπεστειλαν κενό. ἸΚαὶ Υπροσέθετο 
Α 14 . ο πέµψαι ἕτερον δοῦλον' οἳ δὲ κὠκεῖνον 3 δείρωντες καὶ 

ὴ / / / 

19 ἀτιμάσαντες εζωπέστειλων κενόν. "Καὶ προσέθετο πέμ,- 
ον ΜΝ. 4. λς δὶ λ ” / 2/9 ναι τρίτον οἱ δὲ Καὶ τοῦτον τραυµατίσαντες ἐξεδαλονο 

α΄ νε --- ” / / / λ 
19 Ἐέπε δὲ ὁ Ἠύριος τοῦ ἀμπελώνος τί ποιήσω; πέμψω τον 

ο τ μ: τ ὃν μαι / / ” ο---- Δό 1) ὁ 

νο) ϱου σον αγαπᾖΆτον Ισως τουστο) ----θοντες ἔντρα- 

ἳ 7 3, ΑΝ 

14 πήσονται. Ἰδόντες δὲ αὐτὸν Ἱ οἱ γεωργοὶ, διελογίζονσο 

Ἱ μή σις. 

(η) Ξ ΒΕΙ,. 30. 69. 64. 69. 1. 89. 
91. 134.190. ευ. 1439. 9ἱ8 (ο, αἰ. 9.) 
205. αἱ. 20. Μι. Υ. αἱ. 15. Εὰ, 8υγ. 
Οσαρε. Αλί. Β]αν. πι. ν]πά, οοτῦ. 

νἰηά. αὐτὸς ὲὲ. Ὦ. Αγπῑ. εαπέ. (4) -- 
εἰς. 01.19. Μι. 7. 
Ι.ΜΩ. 99. 6. Ἐν. 9.18. 19. Μι. ς, 6, 

11. δώσωσα. Ἐν. 96. (κ) δείραντες 

τα) δώσονσιν. Α πο 

εοἱ. Μαι, Πατ! Ειίησπτι, ΤποορΙγ|. 
(ο) γεγοίέναι, Ὦ. 19. 69. 194. Ιί, 

(β)Ξ ΕΚ. Ετὶχ. ο010. τὸ σύθεν, Ὦ. 69. 
194. αρ. Ῥϊτελ. ΄ (4) ἔλεγς δ. Ὦ. 
ση. | - πρὸς σὸν λαδν. νοτο. | Ὑ5. 

ϱ--18-- Ματεῖοῃπ αρ. Πρίρί, (8) 

ΡΟΡΕΚΙ ΜΟΝ. 1. 10. 11. 5ὐ. 40. 
στ. 05. 64. 869. 91. 01 1ο]. 149. 
ϱ99. 239. ο1. οἹ. Μι. Υ. αἱ. 19. Εὰ. 
σοι. Βίαν. αι... (8υτ. ῥ. δαῦοίς, αρί.) 

Ἠ αἱ. Τέ. εκε. εεττ. Ἱ. ΟτἱΕ. Παβοηί 
Ἐνπημο]ϊκατία, (8) καὶ αὐτὸς, 101, 

Ἠωΐᾳ. νετς͵ Ὀτίχ, οοΥδ. ΕΥΠ. 1. ΓοΥ, 
1ο, 

δὲ. Ἠ), Ὑμ]ρ. επηι. νοτς, «ο1). βοὐπι, 
9. Γογ. || δείρανσες] δήρωνσε. Μ. 89, 
194. αἱ. 14. Μι. κ. αἱ, 5. δὶς οίῖαπι 

νδ. 1]. (1) ἔπεμψεν. Γ. οαΠέ. | σρος- 

ἔθετο] -ἰ- ἔτι. 3. Εὰ. -ἰ- αὐτοῖρ. ϱ. Εν. 

19. Μι. Ε. (2) σύψανσερ. 19. 106. 29. 
(α) σρίσον ἔπεμψιν. Ὦ). οπΏ{. | σρίσον 
οπίο πέμψαι ροπιπί. ΒΙ,  Τθ. 194, 

Μί.α. Αππι, Υυἱ5, Τί. (0) ονχὸν, 

Ῥ. (ο).5 8ορ]ς, 1, 38, 181, 
151. Ο6ορί. Διπι. 8γΓ.Ρ. ἱπ η, 1, 

οχο. Ρῖχ, Βε]ο]ία αρ. ΜΙ, Απὺς, 

(ἀ)55Ε. οϱ4. 
- 

9Μ 

Ἂ 



90 ΙΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 6σΑΡ. ΧΧ. 
ὃν ι τν ͵ ον σ « . «{ 

αξος 6 εαυτους, λεγοντες" { οὗσός εστιν ο ἆληβονομος" 
ρ.- φ, Δ σ -” ο - . / 

--δεῦσε, ὠποκτείνωμεν αὐτὸν, Ἡ ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ 
. Δ / .. 

Ἀληρονομία. Καὶ ἐκθαλόντες ὶ αὐτον ἔξω τοῦ άμπε- 16 
.. αλά . . ο κ ο γ΄ | 

λώνος, ὠπέπτεμαν. τί οὖν ποιήσει Κ αὐτοῖς ὁ πύριος του 
᾽ ω ν 4 ’ ν ” / Δ 75 .. θμιπελώνος; ᾿ Ἐλεύσεται καὶ ἀπολεσεὶ τους γεωργους 16 

Ῥὶ ; ” λ / να 48 » “/ η κ, 
τούτους, χαὶ δώσει τὸν αρπελωνα ἀλλοιίς. αχουσαντες 

δὶ δν ἕνα / ε Α 4 / δελ ; 
ε εἰπον᾽ μἠ γένοιτο. Ὁ δὲ ἐμθλέψας αὐτοῖς, εἰπε" τί 7 

/ ο 4. 
λίθον, ὃν ἀπεδοκί- 

-- . Ν ΑΦ 4 ”» ’ 

οὖν εστι τὸ γεγραμµένον Ἀ τοῦτο" 
ς ι ” α” ᾿ ; 3 . λ 

ψασαν οἱ οἰκοδομιοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλήν γω- 
/ ” χ - , Ν - 

νίως: Πᾶς ὁ πεσων ἐπ᾽ ἐκέῖνον τον λίθον, συνθλασθήσε- Ι8 
ω Ἱ 4 / / 

ται" ἐῷ) ον δ) ὧν πέση, λιλμήσει αὐτόν.]. Κα) [ο ἐζη- 19 
' αμ) 6 . » αι ο -- ο. // 2 -”. 3 ι) 

σήσων οἱ Ραρχιερεις χαι οἱ γραμματείς ἐπιδολεῖν ἐπ 
Φ π πο . . - 6 /” αν, 3 ΄ 

αυτον τας χείρας Ίεν αυτη τή ὠρω, καὶ ἐφοξήθησων 
ο Ν / /“”/ 

Σσον λαον' ἔννωσαν γὰρ, τι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα- 
᾿ η ο” 4 ” ; 

θολῆν ταύτην εἶπε. Καὶ "παρωτηρήσαντες, ἀπεστειλαν 90 
᾽ / - / ὰ ρα η / 
ἐγκάθέτους, ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς διμαίους εἶναι ἴνω 
9 ρἱ - / /”“/ 

Επιλάξωνται αυτοῦὺ λόγου, 
υ , ΣΧ ὃ .. 5 

εἰς το παρα ουνοι αυ- 

ε} ἀλλήλου. Ε01,. 1. 9δ. 118. 

194. 191. 151. 5υτ. Ρ. ἵπ πι. ἐπίγα δει 
γυ]ς. οογῦ. ἑπίεν 56, Ἡ. αἆ ἐποίεεπι, 

οὐ. (05Ξ60.220.9099. (5) 
ΑΡΚΟ. 1. 29. 49. 80. 1168. 191. 
41. ο. Αἴπι, (8ΥΥ. Ρ. Παῦεί ο. αδι.) 
οἱα. γαἱς. Τι. (εχς. οαπ{. {ο].) Ηα- 

δεί Οµἶς. (1) καὶ ἡμῶν ἔσται.]. 118. 
191. οοἱϱ. |. γένηται] Ῥορί 
Άλγηρονομία ροηῖέ Ὦ. ἔσσαι, Ο. Οορῖ. 

(566, ὃτΤ. 61. 108. 9965 αἱ. Ἱ. Μι. 
6. Κ.ρ. (19)Ξῦ.ὀ. 99.11. Ἐν. 18. 
Τά. οαπί. νεῖο. 01). {ο8. Ῥοδέ κύριος 

Ῥοπίέ Μι. ο. (1) Ξ-{ οὐχὶ, Αγπι, 
(αμ) ΞΏ, Ἴθ6. Με. α. «απ. ἐκείνους. Ἱ. 

268. 69. 91.191. 101. :(Ἡ)Ξ5 149. 

145. Μι. 11. νοτο. (ο) ἐζήσουν. ΟΏ. 
(δι. β.) 96. Εν.9. 18. 19, αἱ. Τ. Μι. 

ΓΕ. υχ. κ. η ΠΥΡ. Ἱη Ἱπάϊος Ἰοο(Ἰοηῖδι 
γι]ς. 1{. εχο. νογο. (Ρ) γραμµασεῖρ 

καὶ οἱ ἀρχιεριῖε. ΑΡ. 86. 118. 194. 
191. Μ.Χ, Ἡ. Οορί. Ἠίμ. Άίπι, 

ο (α) 5 4τ.{ ν Ξ- 

8γγ, ρ. σοι, γεαμµ. χαὶ ην ἀερεῖς, ῇλ. 

γε«μμ; καὶ οἳ βαραραι, ο ἀρκι. καὶ 
οἱ ὁπεότνς' καὶ οἳ γεαμμ. 69. γραμᾳ. 

πα) οἱ φαρισ. σὺν. τοῖς ἀρχιερεῦσι». 1006. 

Ρ. γυὶς. Τί. εχο, 
ο.  (89)Ξᾳ8. 1. 11. 86. δἹ. 61» 
63. 64. 89. 91. 108. 115. τοτ. αυ, 
στ. 999. 9956. αἱ. 29. Μι. γ.α. ἆ. ρ. 
2. 10. αἱ. δ. Γά. 8[1ν. πο. Μοτεῖου, 
τὸν ὄχλον. τθ6. 145. Αἴῑάς, Με, ο. 8Υ5, 

Ρ. 1η. ἵπ πω. σοὺς χω, Βνγ. Ῥ-« ϱἡ, 

()-5Υ5, Ροτε. ρ. ἀποχωρήσαντες. σ. 

αοἰἩ. γεοεεπίεν, οι. οι γουεδοὲ:- 
5επ!, νοτς. «98. νὶπᾶ. Ρτῖχ. Ἔεσα, 1, 
οηι γε ξνοεπέ, οοΜ. η. αμα ΥΓ. Ρ» 
ο. αδέ. (8) λόγους. Ἱ,. λόγον. ΕΚ. 83. 

91. 124. 121. 145.295. Ἐν. 19. αἱ. 6. 
εἰ Ῥατῦογ. 3. Μϊ, πι. Εά. ΈπεορΗγ]. 
σῶν λόγω». Ὁ. (8ἱ. β.) 86. ασιμ. Π, 

λόγῳ. 49. 64. Μι. 11. Εά. δι ΦέΤηησπε, 

γυῖς. Ὀεὶκ. ἔοτ, (α) ὥστι. ΒΡ1., Ε:, 
υπ, νὶηᾶ, ϱο]δεςοτΏ. ἔογ. εππππεῦ. . 

. 
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Καὶ ἐπη- 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
ο| ο ο η ἐξ /  ε / // 

σον τη οφάι 2ου τη 2 ουσ/ου σου ΊΥερΡονὂς. 

6ΑΡ,ΧΣ, 

ρώτησαν αὐτὸν, λέγοντες' διδάσκαλε, οἴδαμιενν οτι ὀρθως 

λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ 7 οὐ" λαμδάνεις πρόσωπον, 

Ἔλξεστιω 

29 Λἡμη' παίσαρι Ἀφόρον δοῦνοι, ἢ οὗ, Ὁ Κατωνοήσας” 
4 

90 ἀλλ᾽ επ ἀληθείως τὴν ὁδὸν τοῦ «}εοῦὺ διδάσκεις' 

δὲ ο κ τι / «. Ὡς λ 2 ζ, 4 
οε αυτων την - ειπεν προς αυτους πι Ἡ 

ἃ ὰ { ὃ / μην ον 4 οδε:, 
« Δείξωτέ μοι ηναριο) Ῥσινος εχει 

Ἶ 

94 µε πειράζετε; 

εἰμόνω καὶ ἐπιγραφήν: Ἡ ἀποκριθέντες δὲ εἰπον' καί 
μμ ών κνάνο. κ... Σ / ᾿ ζω Ἰλὲ ο ὰ / 

Ἄδσαρο. ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς' ἀπόδοτε ἆ σοίνυν΄’ τὼ καί- 
πο δα, Ν Ν ο .” ω ”ω γι 

Φ6σαρος Ἀαΐσαρι, καὶ τα του εου τῷ εῶ. ] Και ους 
]ς θνορ /“/ 

ρΊματος 
μμ οπών δη ο οὐ ”. 5 , » ”- 5» 
λαου" καὶ «αυμᾶσαντες επι τη αποκρίσει αυτου, εσἰ- 

” εν 5 ΄ ” ” 3 ’ ο” 

{σχυσαν ᾿ἐπιλαξεσθαι αὐτοῦ ἐναντίον σου 

ο ο να ΗΝ ΓΤτ ἱ ΄ ν 97 γησαν.] | [ΠΠροσελθόντες δε σινες τῶν σαδδουκαίων, οἳ 
12 πο κ ο ὅ 

μὴ 
Φα οπλ α ηὐ Ες: δι. ΙΟ ᾿ / φη 

οντιλέγοντες ανάστασιν ενω επηρωτήσαν αυ- 
.Α " «Νά αυ ο π, ζ ο. Ἶ ο) ι / . 

98 σον Λέγοντες διδάσκαλε, µωσῆς ἔγραψεν ἡμην' 
Ἄφινος' ἀδελφὸς . 

“"/ ” κ ου 

"εχων γυναικα, καὶ οὗτος 

σσττ-- " ἐπιδείξωτε, 

(κ) τς ψ]μά. σῷ ἡγεμόνε, ΓΙ). οπηί. ρο- 
ἐεκίαιἑ Ργανέαἒε, νετς, “Ροίεν[α(ὲ εί πια- 
Εἰίγα(ως ΦΡγωνζάδν, οοτῦ. ροίεδία(ῖ εί 
πιαςἰνέγαἰιιν εἰ ϱ)’ αλάέν,. εοἱῦ. (Υ) οὐ- 

δενὸς. Ῥ. (δι. β.) 60, σαπί. Απο. Αποῖ. 

ἆς. Ῥγομιϊςς, (5) ἡμᾶς: ΛΡΒΙ,. 98. 
69: 151. Μι, π. |- εΙεΡ. Λας. 
() φόρου». Κ. 04. 194. 918 (ς. α]. 3.) 

(0) ἐπιγνοὺς. Ρ. σαπῖ. (0) σονηρίαν, 

Ο5 αἱ νἰᾶσίας, Ὀ. 6ο, Μί.πι, «οΐιι, 

νο Νε. ο. :πονηρίαν, σὴν ὑπόπρισιν 

αὐτῶν. ἈνΓ. ρ. τη πα. πεπιδέέαπι, νετο. 

ἐπέφιῤίαίεηη,, οπηί. ἀοίωα, Ν αἱς. ΑΠ]. 
(4)Ξ-ΒΙ.. 1.116.118. 191. 151. Οορε. 
Ανπι, ΙΓ ὁ ὑποκριταὶ. 0.59. (ο) ΑΒ 

ΡΙΜΡ. 19. 36. 69. 106. 14914 ο. 
151. Ἐν. 18. 19. 36. αἱ. 4. Μι. ος, 
πο]. ἳ, Ἡ, ο. τ. 11. Εαέηντα. ψ σφὸ 

νόμισμα, Ὦ. Οεἰς. Ἰπέ,, ἀῑς. βδυγαπε, 

εαηί,. - (8). -- οἳ δὲ ἔδειζαν' καὶ εἶπε. 

α, 1. 3, 36. 91. 01..69. 106. 105. 

116. 118. 194. 191. 145. 15Τ. αἱ. τος 
εί ΒατΏετ. 3. Μι. ς.ο. τ. Χ. Οορί, 

ΔΗ1. Ατπι Ἀντ. ρ. Ατγ. Ῥεῖδ. Ῥο 
εοἱϱ. (1) οἱ δὲ. Β1,. 39. Ἀντ. Ῥοτς., 
Ρ. ἈνΓ, ρ. ἵππι. Οορί. | δὲ -Ξ Ὦ. ].. 
16. 191. Μι.Ρ. 4. γΥυ]ς. ΤΠ. εχο. 

Ὀτῖκ. καὶ α. {(ἳ) Ξ Ἐ. οιπί. νετος. 
νῖπά. Απηίςθ ἄπόδοτε ροπιπί ΡΙ,. 69. 
Άγιπ. οὖν. 64. 69.100.996. Μι. 23 10.. 

(0) ῥημα. Ὁ. 191. ῥήματι. Μι. 11. ῥή: 
µατος ἑνὸς. 38. (1) λέγοντε. ΒΟΡΊ,, 

1.99. 60. 6τ. 118.191. Ἐν. 2. 18. 19. 

36. Αα Ἑνν. 6. Μι. Ε, Ἱέδπι ο. ΒγΓ.: 

Αγγ. Ῥοῦ8. ν. Οορι. ἀδί, οι. 

δ]αν. οαΠ{. φἲιά πεσαπὲ εὔδε γεσιγγεοῖο- 

πεπι, Ν αἱσ. Τί. φιυὶ οοπέγααϊἰοιπέ γεδιΥ- 

γεείοπεΠι ΠΟΠ εδθει νετ. (πι) Ξ 61. 

(α) σις.τ1. αἱ. 9. Μι. ο. Ἱ. Π.Τ. (ο)Ξ 
3δ. Μί, πι, ὤσελχνος ἔχων γυναῖκα. Ὦ. 

Ἀνγ. Ῥετε.ῇ, οί. | ἀποβάνη]- Μι. 
χ.ᾷ. ΒΙ.. 1. 16.38. 118. 1981. 101, Μεν. 

585, 



975 ΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ᾽ 6ΑΡ. ΧΧ. 
ὤτεκνος ὠποθάνη, ἵνω λάδξη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυ- 

ναΐκων καὶ ἐξαναστήση” σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 

Ἑπτὼ οὖν ἀδελφοὶ ἤσαν' καὶ ὁ πρώτος λαθωρ γυναῖκου 29 

ἀπέβανεν ὤσεμνος. ἈΚαὶ-- ἔλαδεν: ὁ δεύτερος --σλν 90 

Ψυναῖκαν παὶ οὗτος ἀπέβανεν ὤτεκνος. : Καὶ ὁ τρίτος 9ἱ 

5ᾠσωύσως" ἵδὲ καὶ οἳ ἑπτὼ η) οὐ 

ὺ Ὕστερον 2--- δε’ 50 

υ Ἐν σῇ οὖν" ἄνα- 99 

ο) Ἴ . / /“ 

Σελαξεν αυτήν" 
κεζ ᾿ αι ἃ χ ια) β /”/ 

Ζσέελιπον τέκνων Σλαὶ ἀπεθάνον. 
αἱ / ”.”.. / .. ἁκὰν κ 
Ἀ--»πόγτω ἀπέθανε καὶ ἤ γυνή. 

ον ο ο ε. κ ώση, 2 τὸ 
γίνεται γυνή: οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 
Ν 

Και 
9 ” ν ” » ’ πο να τν, σον 
6ήσους" οἱ υἱοὶ του αἰώνος τούτου "γαμουσι Καὶ ἔεχγα- 

« / / .) ” 

στοσείο τος οανυτων 

Φψ, . ἆ πο λ” πάν παν 
αυτην Υυναίκου, ---ἀποκριθεις εἶπεν αυτοῖς ο 94 

αΤ καὶ. 

11. Βετ. ρ. Οορί. Αιπι. Υιὴς. γοτς, 
εοτὺ. ραΐ, ἡΊπα. 6εσπι. 1. πανί. Γ0Γ. 
ᾗ Εεο. Ὀεὶχ. νιπἀ. «οἱ». (0). ἔξανα- 

στήσει. ΛΗ. 19. 69. 106. 194. Ἐν. 18. 
19. Ἡς δι Με α. πε ἆν1θι Έα) 
(4) γε. 80. 81. καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρί- 

σος ὡσαύτως οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σίκνον, 
καὶ ἀπέθανον. Ὦ. οαπῖ. | Ὑ. 90 Ξ 

918. Μί.ο. οογῦ. καὶ ὁ δεύσερος καὶ ὃ 

σρέτος ἔλαδεν αὐτήν: ὡσαύτως εἴο. Β1.. 

καὶ ὁ δεύφερος ἕλαθεν αὐτὴν, καὶ ὃ τεί- 

σος, ὡσαύτως καὶ οἱ ἑπτὰ οὗ κατέλιπον 

εἰς, Ο6ρί. Εὲ δεφιεπς αεοερῖέ Είαπι. 
αδἐπἐΠέέεν εἰ οπιΠεδ εἰσο. 5ετΠ. Ἱ. καὶ 
ἔλαθεν αὐτὴν ὁ δεύτερος, καὶ αὐτὸς ἀπέ- 

θανεν ἄτεχνος. Απ. 290. (τ) 

Οορί. σαπέ. νετο. || -ἷ- εἰ πιογίτι εδὲ 
δὲπε Πίο, οοἱ. Ἅ{8) Ξ 46. 46. ὡσαύ- 
σως" ὡσαύτω.. ΑΕ. 11. 40. 51. 63. 89. 

106. 191. 145. 145. 9168 (ο. αἱ. 5.) 

Ἐν. 5. 6. 18. 19. 90. αἱ. 25. Μι. Ῥ. 
οἱ. 10. Ἐά. 8ΥΥ. 8ΥΓ. Ρ. οί]. ὁμοίως- 

ὡσαύτως. 59. 8ΥΤ. Ρ. ἵη πι. ὁμοίωςε. 6]. 

|- ὡσαύτως' καὶ πάνσες οἱ ἕπσὼ οὐ κασ- 

ἔλιπον εἰς, 190. ὡσαύτως: ἀπίθανον δὲ 
καὶ οἱ ἑπτὼ, καὶ οὐ κατέλιπον φίκνα, 

ὕστιρον είο. Μί. κ.  {(909Ξ0ῦ.5τ. 88. 

|.Ξ-Σὲ, 9386. Ἐν. 6. αἴ. ὅ. Μι, π.ο. 
τά. Αγπι γυῖς. Τι. (4) ΞΑΒΡΕ 

18. 96, 40.19, 121. 1890,.5τ. οί Ιαἱ. 

οἱ πιιέεη, 

149. 151.918 (ο, αἱ. 9.) 9099 φ85, 
Εν. 6. 36. αἱ. 8. ρίυτγεενα. Μ{. Ύ. αἳ. 
18. Γά. (οεἶαπι Βέ. 9.) ορι., 8ίαν. 
Ἱῃς. οαπμί. «ὐτρ. νίπά. ΤΠεορηνγ]. 
(κ) Ξ 1, Μι.π. κ. Αγπῖ, νῖπᾶ. σοἳἳ. 
εοτὺ. (3) Υ. 82.Ξ- 9963 ο οἱ πιι- 
Πἱέεν, οπαϊςεῖς οσρίογῖς, νετς, πιοτίια οδξ 

οπα]νε, οσρίερῖς, Απ. εο]ὺ. 

νίπά, (2)ΞΒΡΕΗΡ.ΙΙ. 69.13.91. 
194. 190. 149.936. Ἐν. 9. αἴ. 13. Μι. 

ἀ-δ. τα. 11. Ἐά. 8ΥΓ. (87. ϱ. βαῦοί 
ς. αςι.) ἄοίμ. Ὑμὴρ. Ττ. οχο. Ῥεϊς, 
(4) ΞΗΡΡΙ.. 1. 86. 60. τη. 118. Ἴοι 

161. ντ, Ῥετε, Οορί. σασί. ο0τ). 
(0) 4 γονὴ οὖν ἓν σῇ. Ε!.. ΒΥγ. Ρ. η μα, 
(ο) ἔστα,. Ώα1Ι,. 1. 40. 191. 145. Ι5Ί, 
8ἳ. 9. οί Βατῦςετ. 8. Μι. το, Βεμο]ία να 
Μι. ἆ. 5. 8υτ. Ρετ». νι. Ψυ]ρ. Τε. Αγ- 
ποὺ. (4) -- ΒΡΗ. 194. 151. 8νγ. 
Ῥετες. ζορι. σας τι. (9 γενῶν- 

σαι καὶ γεννῶώσν. Τ). « (βντ. ] Ρ. ἵη η. Πο- 

ἴαΐς η απί]ᾳιο εχεπιρ]ανὶ [βυτῖαεο] 
μερο Ἱορί, δεά πση ἵη ργαςἳν.) σαπ{, 
γεγο. νπᾷ, ρα Μπα, οοἳθ. ΓεοτΏ. 
Ουρ. Ουρι. Διδ. Λαεί. 4ε Ῥνομιίθο, 
| Βεά γαμοῦσι καὶ ἔργαμίσκονσαι -- 

νὶπά. ιν εοτβ. σοἳῦ., ο) ἐκγαμί 

ζωτω. ΛΑΗΚΜΡ. 11. 49. 69. 106, 
Εν. 4. 18. 19. α]. 16. Μι. Ε ο. ᾳ. 1Η"... 
Εά. Ῥας. ΑΠὶ αἰίαυν, εαν νς. 36. 

σπα να Ἡ δρυ . η] 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 478. 

Οἱ δὲ κωτωζιωβενσες τοῦ αἰώνος ἐκείνου' 

ϱΑΡ. ΣΧ. 
 .. // 

36 µασλοντο!΄ 
Ἡ ” . .ν ει -- 3/ -” 

τυχεῖν, καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρων, οὐτε γαμοῦ- 
/ 2 / / νΝ 3 ο”. 3 σ' ΄ 46 ση, οὔτε ἐκγαμισκοντωι. Οὔτε γὰρ ἀποθανεν ετι 5 δύ- 
ὦιν ο / δι Ἶ λ ες τς ως . 

ναντοι ἰσώγγελοι γάρ εἰσι, ' καὶ νἱοί εἰσι τοῦ "εοῦ» 
// .» 2 , ες Ι ]ς δὲ 2 / 6 

27 τής αναστωασεως υ:0οί ΟΥΝΤέ6ς. Οσι 3 Εγεβοντοί ο) 

« κἳ Ν ” 17 Φ' /“/ ΣΕ . Ν .ὁ / 

νεκροἰ, Λα µωσῆς ᾿ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς [βάτου, 
΄ // ΄ ΝΔ Ν ε] Ν ΔΝ ν αμ Ν ον 

λέγει κύριον τον 3εον ἀβροιὰμω, καὶ τον «εὸν ἰσοῶλ, καὶ 
ή Ἅἱ Ν .» 9 

98 σον «εον ἰαοχώς. εος δὲ οὐκ ἔστι νεκρὼν, ἀλλὰ ζώντων" 
| Ν ν . . » / / .» 

90 πάντες γὰρ αὐτῷ ζωσω. ᾿Αποκριθεντες δὲ σωες τῶν 
/ ιά ω σσ 

40” γραμµιατέων, εἰπον' διδάσκαλε, καλώς είπας. Οὺκ 
/ ” αν κ ΣΝ/ ασ’ 

41 ἔτι 5 δε Ρἐτόλμων ἐπερωτῶν αὐτὸν οὐδεν.] Ἐέπε δὲ 
ν ον ρω / ασ. ὸ Ν ελ ) 6). 

προς αυτούς πὠς λέφγουσι Ἱ "σον χριστον υἱον δαθι 

49 ---είνωις Καὶ αὐτὸς δαξὶὸ λέγει ἐν βέελῳ ψαλμών" 
α” κ... ὁ ” ; / κ - ϱ/ | 

43 ἐ/πεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ µου’ κάθου εκ θεξιων µου Έως' 
. 9 νο κ - ύ / ε« Αν ”/ .ω Δὸ 

ἂν ὼ τους εχθροὺς σου ἵ υποπὀθιο των ποδὼν σου» 

44 Δαςιὸ οὖν Ἡ 
3 .. / λ λ ο . α’ ο- 

46 ἐστιν :Ί Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ, [είπε σσοις 

να ο Χν ” χ Χ// ” εὶ Σ΄ - 

νυθιον αυτον χοαλεέν καί πως υιος αυτου 

46 µωθηταῖς αὐτοῦ". 
3 

Προσέχετε ἀπὸ τῶν γθαμιµιατέων, 

(4) µέλλουσιν. Ὦ. στ. ΒΥΓ. Ρ. ἵῃ πα. 

νοτο. εοτὈ. υἶπά. οοἱϱ. Ματεῖοι. 
Ἐεγί. Αιςί. ἀς οἵης. ο]εη, ἐπορίεπί, 

Ο1ΡΥ, Λας, (18) Βεοῦ (οπαῖςςο εἶσι 
6 εἶσι) 151. νετο. εοτΏ. νὶπά. οοἱὓ. 
Τετί, ΟγΡνΥ. Αποί. ἆς εἶηρ. οἱευν, τῷ 

»ιῷ. Ὁ. οΏπί. || καὶ] ο. Α. 5. Τά. | 

εἶσιξ |. 920. 956. Ἐν. 96. Μι. 11. 

Ατπι. | σοῦ -- ΑΒΙ,, 151. Βαςς. Νγςε, 

(4) γεγοόσες. δἹ. Τστι. (Κ) Υε, 8τ. 

38δ-- Ματοῖοη πρ. ΕρίρΗ. (1) ἔμνη- 
µόνευσεν. 1. 191. 145. Μί. 5. ἐδήλωσεν, 

Ὦ. οἱσπίβοαυϊέ, σαΠὲ. ἀεπιοποίγαυὲ, 
γετο. οδίεπαέ, γις. ΑΠ, (πι) μα) 

λέγει. Μέ. 10. λέγων. 990. Απίε ἐπὶ 

Ροπί{ Ον]ς, | -ἰ- εἴδον. οἱ]. σετπι. 9. 
6ΠΛΟΓ, «δοωέ ἀἰωίέ: ου ἴπ γηῦο, 
Ρτὶκ, εοτΏ. «ο]ῦ. νῖπά. ἀῑσῖ ἄε τιόο, 

Ύεγο, (9) σαδδουκαίων. . φιλάαπι 

(ο) γὰρ. ΒΙ,. 36. 
γυς. Εἰ. εςς, 

φογίζα αἰωτέ, αγ]. 

ὁἹ. 108. ΑΙῑπ5. καὶ, 

οαπί.  Μί,Π, ᾖ{())ἑτοίμως ἐπερώ- 

σων, Μτ, 11. (α) -Γ τινες. ΑΕ Μ, 

42.9]. ἵπ πι. α]. 10. ΒΥΓ. ῥ.ςο. αξίι 
-{- οἱ γραμματεῖς. 19. 69. 194. Μι. 11. 

Ἀνγ. Ῥ6ιε. Ρ. (5) ὅτι ὁ χριστὸς υἱὲς 

δαξθίὸ ἐστω. 19. 69. 194. | Ξ- εἶναι. Ὦ. 

σαπί. Ῥοεί χριστὸν ροπυπί ΒΑ1.. 151. 
Ῥοςί νὲὸν γμ]ς. (8) αὐτὸς γὰς. Β1.. 

1.90. 194. 19]. 151. Οορί. καὶ αὐτὸς 
γὰρ. Ο. μὴ αὐτὸς. 69. (ϐ) ὑποκάτω. 

Ὦ. 1456. 9ΥΓ. ΑτΓ. Ῥεγε, 0ορἱ, 1: 
οχς. ΡΕῖχ. (αἱ) αὐτὸν κύριον, ΑΒΙ.Ο. 

116. Μί. Κ. ο. ν. Χ. Αγ, 11. ΟυΤ. 
Ριῖπ. (κ) Ξ Ὀ. 151. Μι. κ. 819, 
απ. Αγην. οογῦ. ν]πά.οοΙῦ. (Υ) σρὸς 
αὐτοὺς. ϱ. || αὐτοῦ Ξ ΒΡΕ. Αιπο, επης 
αὐτῶν. 611. εοτο 



ἘγΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ 6βΡ. ΣΧ, ΧΧΙ: 
- ο». // κ ν {ον ἔ 

τ περιπατει ἐν στολαῖς, καὶ Φιλούντων ο 
.. λ 2 -”. ο ο” λ λ ἔέ- Φ” -μ 

ασπασµ,ους ενταις αγορας οί πρωτοκαθεδρίας εν ταῖς 

974. 
ο - ’ 

σὼν «)ελόντων 

ἡ . μι /ὁ ε ε 
συναγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις Οἱ; 47 

- » / ” .. / μι 

ὑφὰς οἰκίας. τῶν χηρῶν, "καὶ προφᾶ- 
γρ μι 4 / ς ΄ [ 

οὗτοι λήψονται περισσὀ- 

1448 1 

. 3 / / 

8 χοφπεσθίουσι΄ 
ᾱ ν // 

) «οκρο 

Σ66ΟΥ αρέμα. 

8 προσεύχονται 

ον ας τος 

᾿Δνωθλέψας δὲ .. τοὺς φως δσὼ. δζραι 

αὑτῶν εἰς τὸ γαξιφυλά δν σλουσίους, Είδε δὲ 9 
ἐκεῖ"1 δύο 

Καὺ εἶπεν ἀληθὼς λέγω ὑμῖν, ὅτι ᾗ ᾗ χήρα 5. 

. : /) 

Ἱ χα τυα φήξον πενιγρὰν βάλλουσωμι 

λεπτά. 
ωἡ πτωγὴ αὗτη” απλεῖον πάντων ἔδαλεν, . Απωαντες 4 

. Ὡ 3 » , ϱ ο Ἶ ] .. 

αρ ουτοι επ του "περισσευοντος αυτοίς ἄθρλοιεἰρισὰ . 1ψ 

ἐκ τοῦ ἀπ θράμαβς αὐτῆς. 

ἔδαλεδι]οςἹ.. νοκ θέ αρ ο 
δν οσοῦ «εοῦ". ασ δε 

ἅποντα τὸν [βίον, ὃν είχεν, 

Καΐ [τινων λεγόντων περ) του ἱεροῦ» οτι λίθος. καν σ. 

(2) ἐν στολαῖς σεριπατεῖν. ΑΙαΙ,. 1. 69. 

191. 8]. 9. Αππι. |} στολαῖς] λευκοῖς. 
οι, αρ. ΤἨτθ. (4) κατέσύονσες. Ὦ). 

5ι, κασεσθίοντε.. Ῥ. (0) βαπεδ, οοἳὮ. 

νὶπἀ., οἱ. (ς)ΞΞΏ. οεεαξίοπε ἴοπισα 
ογαπίεδ, οἙΠῖ. δἐπιιΙαπίεν 5. [Ππρεηίεξ 

ἴοπραπι ογα/ἴοπεπι, Ν ας. Π. οἰπιηίαη- 

ἔεν {ξ- Ίοηραπ ογα(ἱοΠοει) ΘΠΙΠΙΘΓ. 
(4) µακρᾷ. 1. 9. 89. 108. Ἐν. 9. αἱ. 
5, Μι. Β. α.ς. 10. Ε. (οίῖαπι 8. 8.) 
ΤΠεορΙιγ]. Ὀέταπιαιε εοπ]πησ{ί 941, 
μακρὼν ΑΧ. Ἑν. 26. Μι. ἆ. 

(6) απροσευχόµενοαι. ὮῬ. 19. 69. 194. 

γυς, (8) εἷς. 8ψτ. Ῥετε, ρ. ΟτἰΡ. 
ίετ. (5) εἰς σὸ γαζοφυλ. σὼ δώρα αἆὗ- 
σῶν. ΒΡΙ,. 1. 69. 194. Μι, τ. 8ΥΓ. 
Οµ]6. {ογ. || εἰς τὸ γαζοφ.Ἱ ἵπ αἴέαγίου 
νοσςο. {(11)Ξ8. 194. 191. ΟΡ. δἱ9. 
νοτο. νὶπά, «οἱ. (1) ΞΒΚΙΜ. 11. 

88. ὅ1. 116. 194. 121. 190. 5. 151. 
Ἐν. 18. 19. 94, 82. αἱ. 14. Μι. ς. ἔ. 
(Βγε. ρ. παῦεί ο. αθί.) ΟΕἱρ. (2ειπεΙ 

"παβο) Ῥας. | Ρυδί σια Ῥοπυπί Αα 

Η5. 1. 69. 191. 142. 145. αἱ]. 16. Με. 

ΒΗΥ αἱ. 16. Εά. (Κ)ΞΕ. 44. 8ντ, 
Ῥοτες. 14Η, Υμὶς. Τι, εςκςε, Ὀτὶχ. 

Οµἰρ. {ου. (1) λεπσὰ δύ9. Β1,0. 151. 
81. 9. Οτὶᾳ. ἆμον φιαήγαπίε», νεγο. " 

--- ὅ ἐστιν κοδράνσης. Ὦ). ἄμιο πιίπι» (Ίος. 
πηϊπιυία) φιιοᾷ εν οοάγαπίε, οπηίς 
(αι) αὕση ἡ πσωχὴ. ΒΡΙ.Θ. 69. 194, 
15τ. Ἐν. 44. Αιπι. Υαἱς. εαπ{. ν]ηά. 
Ὀτὶχ. οο]Ώ. Γογ. | Ξ- ἡ πτωχὴ. Μέ. πῃ. 
(η). περισσεύµατὸς αὑτῶν. Ἱ.. 33. ϐ9. 

τΙ. 194. 191. Μί. πι. Οοπε(ἴέαέ, σερισ- 
σεύµατος αὐτοῖς, 1. 118. αἱ. 3. ἆε φηο. 

δΗρετ ἐς Γιέμνετο. (ο) Ξ ΒΙ. 1.. 
118. 151. Οορί. ΒΥΓ. Ἠϊετος. ᾖ(ϱ) -ἷ- 
σαῦτα λέγων ἐφώνει' ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

ἀκονέτω. Ἐ 4Η. 69. 918 (οαπι 108.. 

194.) 9385. ΛΗΙ, εἰ Βατῃοεν. 8. Με, 
5. ο. ἵπ αρ: 1Τ. Ανάν κ ὀῤμεσά 
Τὰ. 



6ΑΡ. ΧΧΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 
.) Ν / / ο” ᾿ .» 

6λοις και ἀναθήμιασι πεχοσµήηταε, ειπε" αυτα αὰ- 

3715 
ο. // 

εωρεῖτε, ἑλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφέθήσεται "λίθος 
”ν 3 «ν. η / «ἱ η 

7 επί "λίθῳ΄ ", ὃς οὐ Ἡ καταλυθήσεται. Ἐπηρώτησων δὲ 
. / / / πο κ. 2] αὐτον", λέφοντες' διδάσκαλε, πότε 7 οὖν. ταῦτω ἔσται 
Χ / ο.) ω “/ / ” α (/ 

8 αι τί το σηµεῖον, ” οταν Μέλλή ταῦτα γίεσθαι ὉΟ 

δὲ εἶπε" [βλέπετε, μὴ πλανηθῆτε. 3 πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 
.οπ - ο», / / α ο“ 3 ’ 3 | ΔΝ 

σονται επι τῳ ονοματε µου, λεγοντες' οτι εγω εί. καν 
κ... αν ὶ ο ο / 
0 καίρος Ίγγικε. µη ---- οὖν 
ϱ/ Ν 1 / / Ν ] / Ν 

9 Όταν δὲ ὠκούσητε πολέμους χαὶ ακχαταστασίας, μὴ 

ἀ ” αν 8 ».» 

πορευθητε οπίσω αὐτῶν. 

υ. ο» ” / ο” ] 

στοηύησε" «δε Τ γὰρ” ταῦτα γενέσθαι πρῶτον" ἀλλ. 
, / / / . ” ] 

10 οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. ὃ Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς''' ἐγερθή- 
/ 3 Ν 2 Ἀ / 3 κ] νά 

σεται Ὦ Έθνος ἐπὶ Έθνος καὶ [λασιλεία ἐπὶ [βασιλείαν" 
. ο 1 λ / “. λ λ Χ 

11 Σεισμοί τε μεγάλοι] κατὰ τόπους, κοὶ λιμοὶ, καὶ λοι- 

Γή 

εν /α / Δ ” 

οι εσονται’ φόθητρά τε Λαι σημειο 
1. ο. ὅ ι .”/ 

απ΄ οὐρανου μετ 

19 γάλα ἔστοιὶ. Ἰρὸ δὲ τούτων ' πάντων’ [ἐπιδαλοῦσω ἐφ. 

ὑμᾶς τὼς γεῖρας αὐτῶν, καί διώξουσι, παραδιδόντες εἰς 

ο / 

πι ο πάντων. 

(α) Ξ ΡΙ,. οππέ. ναις. νἶπά. ϱοΓΏ. 
σοἱῦ, (5) -ἰ- ὧδε, Τ,. 1. 99. 1168. 191. 
Μι. 11. ίι. Ατιά. (8) λίόον. 1.. 1. 
39. 69. 118. 194. 191. 151. αἰ. 10. 
Μί, ἆ. Κ.Ι. ρ. 2. 11. Ἐά. (2) -Γ ὧδε, 
ΜΗ. 61. ἵα πι. αρ. ΜΙΙ. 194. αρ. 
Βϊτομ, Οορέ. -- ἓν τοίχῳ ὧδε. Ὦ. επηέ. 
νοτς. «οτὺ, νἰμά. «οἱ). (α) σαλευ- 

βήσεσαι. 69. (κ) -ἵ- οἱ μαθηταὶ. Ὦ. 

Ἱέοια Μέ, Ζ. ἵῃ πιαχρ. οαοί. (9) Ξ 
Ῥ. 1. 106. 181. αἱ. 5. Μι. ἆ. 87τ, 
Ῥοιβ». π. Οορί. Άτια, γυ]σ. 11. 
(5) τῆς σῆς ἐλεύσεωρ. Ὦ. αἀνεπίις (μὲ, 

οαϱέ. (4) -- προσέχετε δὲ ἆπιὸ τῶν 
ἀνθρώπων. Ἱ]. 219. 1]. 4. εί Ἐν. 19, 

14. 4παςς ἑερίο Ἰἡαἰδί. Ρἱ5 νενοῖς 5ί8- 
εἶαι ειθ)ἰείαηέ ἐγερθήσεται οἷς. ν9. 10. 
Ἐίασι ΜΕ, Ε, ἐγαπεῖ]έ α πλανηθητε αὖ 
ἐγερθήσεται γὰρ, δεὰ πὶ] αάά 1. Αα 

Ἐνηηρεἰἰκατία αάάἸίαπιεηέτιπα τὰ 

ρα βρυηί λεείλοῃί ἱποιρίεηί! αὐ. ἔπι 

σοἱς, 

θαλοῦσι γὰρ ν». 19. (Ἠ) -Ι- ὃ χριστὸρ. 

151. στ, Ρετς. Ρ. νὶπἀ. «σοἶθρ. οοτΏ, 
6ενπῃ. 2. Μιη, σαί, Ματοῖοῃ, ΑπΠΙΡΓ. 

(ο) -- ΒΗΠΙ,, Οορί. Απ, Ῥετε, Ρ, 
εαΠέ. νοτο. νἰπἀ. οοἱῦ. σος). δὲ. 8υτ, 
(4) σπλανηθητε, Ἐν. ὖ. 19.026, 44. Μι, 

Η. ς. Ε. (ε) μέλλει. 8ΥΤ. 8Υν9. Ρ. ἵπ 

πη. (6ΞΡοετς, Ρ. Υμ]ς, «οΓΏ, νἶπά, 

(5) Ξ Ὀ. Ἀγι. Ῥεΐς. Ρ. εαΠί. γετς, 

νὶ]ηά, «0/8, (1) -ἰ- γὸρ. Ὁ. 14. 

Ἠναησε]ρθίατ]α (οξ, ποί. α͵) Μι. Ες, 

ὤνγ, Ρετς. Ρ. ε8ηΠ{. νθ6γο. υἱπά. «0Γ)Ώ. 
(4) Ξ.0. Ῥομί καὶ ροπιπέ 

ΒΙ,. ΟοΡί. Άγπιι {(Ι) Απηίε καὶ ρο- 

πυηπέ ὮὉ. Ὑμ]σ. Βαχ. Π. Απο. (ΠοἩ 
Ματεῖοη 6. Τογί.) Απίε σηµεία, Ἑ. 

Ῥοδί µιγώλα, Ἱ,, 69, 194, Μι, 11. 
Αη, (1) καὶ χείµων. 8ΥΓ. ρ. ἴῃ 

τῃ. -- εἰ {επιρεδίαίεδ, εοτΏ. νὶπά. «ο1ϱ. 

-:- εί Πἱεηιέδι νονο. (πι) ΑΡαιΝΙΣ, 
ΔΕΗ, Μι, Υ.. αἲ. 10, Ῥά4, 



Ὅτ6 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
. Π | . / ον 

συναγωγὰς κ΄ Φυλακὰς, 3 ὠγομιένους Ὅ επὶ βασιλεῖς 

καὶ ἡγεμόνως, ἔνεκεν τοῦ ὀνόμωτός µου.  ᾿Αποζήσεσωι 1 
, η] 5’ [όν 

δὲ ὑμῖν εἰς µαρτύριον. Θέσύε οὖν ὃ οὐ εἰς τὰς καρδίας. 14 
” ς ” . Ν ι ’ 

ὑμῶν μὴ προµελετον ὠπολογηθηναμ. 3 ἘἜ γω γὰρ δώσω 15 

ὑμῖν στόμα καὶ σοφία», ᾗ ου δυνήσονται Ρ ἀντειπεῖν η" 

ὠνσιστῆνωι πῶντες οἱ ὠντιπείμενοι ὑμῶν. ᾿Παραδοθή- 16 
/ κ λε, Ἡ ο τα Ν 3 ”. 4 ασ. . 

σεσθε δὲ καὶ ὑπο γονέων» Ἱλαί ἀδελφῶν; Λοαι συγγενών 
ι) ο” νΝ ο/ | 

καὶ φίλων καὶ «ανατώσουσω εξ ὑμῶν. Καὶ ἐσεσθε µι- 17 
͵ ”/ 

σούμενοι ὑπὸ πάντων " διὼ τὸ ὄνομά µου. ΣΚαὶ 38)ξ 18 

ἐν τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται!, ν τῇ ὑπομονῇ 19 
» - / Ν 

ὑμῶν Ἡ οὐ κτήσωσθε τὰὸς ψυγὰς ὑμῶν, ] [ Ὅτων ὃὲ 90 
ο) / ν / π ε Ἡ 
ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλὴμο 

κ ὼ ” | ο  Ν. .” αἳ 

τότε φνῶτε, ὅτι Ίγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. αχ Τότε οἱ 91 
ο”. 32 ι 3 / 

ἐν σῇ ἰουδαίω, φευγέτωσαν εἰς τὼ ὀρη" κοὶ οἱ ἐν μέσῳ 

αὐτῆς. 7 ἐκχωρείτωσαν' καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραιθ, μὴ εἰσερ- 
/ ᾽ ή, ϱ έρως ολ 1 ον τη 

χέσθωσαν εἰς αὐτήν. Ότι ἡμέραι ἐκθιλήσεως αὗταί εἰσί 23 

τοῦ Ζαπλησθαι πάντα τὸ γεγραρρένα. Οδαὶ 3δὲ” ταῖς 95 

ΔΡ. ΧΧΙ., 

3 να ή, Ν ” Ώ ΄ ολ. 4 ι] / 

ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς οηλαζούσαις ἐν ἐκεί- 

νλ η ὁ, ἷ 

ρα οιλάν σαῖς καρδίας. Ρ ο γσπειπειν οὐδὲ. δέν 

ἄ« 
ΟΝ) ασήσεσθε, Ἴσληρωθηνω. 

ι δι ὡὠσυ τετ 

2593 Μι. η. Απίε ὑπὸ Ρροπυπί ὅ. 
198. Ρ]ατεδνε. Μί. Ὑ. 1. Ἅᾖ{(8) ΝΑ, 

(4) ἀπαγομίωω. ἘΩϊ,. 1. 191. 
(ο) ΑΡΒΡΙ.. 1. 58. 151. Υυὶς. Π. ΟΥΤ. 
Ὀ]άγπι. ΟΥ)ΡΓ. τὰς καρδίας. 990. 294. 

Μι. Β. Ἱ.τ. Επίαγπι. ῃ Βες, Οτὶς. 

ΠῬυίμγα, (ϱ) Ξ5 Β. 5. 8ΥΓ. ῬεΓς. 
Ρ. Τυἱσ. πας. νετο. ο0ΓΡ, νἰπἀ, «ο]ὺ. 
Ονρς. Λας. [ οὐδ]. ΑΚΙΙΜ. 1.10, 
49. 194. 151. 93963 8 α]. Τ. ρίατερνθ. 
Μι. κ. ρ. Ἀ]αν. Ὀνὶχ. Ο5ἱΕ. ΟΥ;Ρ. 

Ῥιάγπι. Ε:, Υυἱς. ΓοΥ. | 5 ἤ ἀντισσᾶναι, 
οἑηίέ, || ἀντιστ. Ρροπυηί απίε ἄντεπ, 

ΡΙ.. 69. 194, 151. Αγπν 8Ιαν. γι]ς. 

Οείσ. (4) Ῥοδί φίλων ροπιυπί Ε. 
106. 918 (ο. α]. 8.) 995. αἱ. 18. Ρ]ά- 

χερνο. Μί. ΒΗΥ. απ]. 18. Ἐά. Ορ. | 
Ξ"νεις, ΑΙ αλίον,. (1Ἠ)Ξ8. 11.919. 

18-- Ματεῖοη αρ. Ἑρίρη. (4) -- εἰς 
πὸν αἰώνα. ο. (α) ΑΒ, 198. 194. Εν. 

3. 94. 91 Μι. Β.τ. ΒγΤ. αίγ. Άτς, 
ΑΡ. γυῖς. Ἡ. (εχς. οπη{. νίπά͵) 
Ουῖς. Μαεαχτ. Το. (κ) Υ5. 91. 9». 
Ξ:Ματοῖοη αρ. ΕμίρΗ. (9) -Ε μλ. 
Ὦ. οαηί. βαν. 4. βαχ. σαπί. {ο]. 
6) ΑΡΡΕΕΗΚΙΜΡ. 36. 69. 64. 
το. 89. 191.918 (ο, αἰ. Τ.) αἱ. 9]. 
Μι. Υ. αἲ. 9. Εά, ΤΠεορ]ιγ!, (α)-ῃ 
ΒΡΗ. ΑΕ. Π. (οχο, Ὀεὶκ. Γ0Γ.) 

ΤΙοοΡΗγΙ. εν) δηλαξοµέναι, 
). 5. | ΜΗ 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. ηἹ 

Ἰ ναις ταῖς ἡμέρωις' ἕ 
94 τῆς γῆς» καὶ ὀργὴ 5 Τ σ ᾠ λαῷ τούτῳ) 

6ΑΡ. ΧΧΙ, 

έσται γὰρ - " ἀκώγκη: µε γὰλη ἐπὶ 

Καὶ πεσοῦνσαι 
νι Ἀ ΄ νο 5 / ᾽ ὧν 3 
. στόµατι µαχαίρας, καὶ αἰχμαλωτισθήσοται εἰς πάντα 

ν εθνη" λ -« Ν 2/ / « ὃ  εθνων.. 

σα εὔνη καὶ ἱερουσαλῆμ, ἔσται πατουµενη υπο ᾿εὔνων». 
) ” 5 ” / Αν ” 

265 ἄχοι. πληρωθωσι Ἀ ριιρο) εθνών. |. Καὶ ἐσται σημεία 
5... ο / αλ /. ν ών. ω 
ο 8) Λλίωῳ Λαι σελήνη Άοι αστροίς, καὶ επι της γης συ- 

“/ κε ]ς ' ς ολ /”” 

ο» ἠχούσης 
η) / ο] / 3 Ἆ / Ν. 

᾽Αποϕυχόντων ἀνθρώπων ἆπο φόξου καὶ προσ- 

λ ο η ) 

νοχὴ ἐθνῶν | εν ἀπορία »αλάσσης καὶ 

96 σάλου" 
/ “ν 3 ΄ ] -” ο Κ . ιά Ν / 

δομίος τῶν ἐπερχοµένων | τῇ οἰκουμενῃ΄ αἱ γὰρ δυνάμεις 
΄ ” 3 ”- 4 / . 9 ή . (97 Ὁ σων ουβονων σαλευθήσονται. Καὶ τὸτε οψονται σον 

. ϱἳ -. / ) ', 9 , / η Ν / 

Ὁ. υἱὸν του ὠνθρώπου ἐρχόμεενον ἐν νεφελη, Ἡ μετὰ δυνάµιεως 
ΔΝ / ον. Φβ / λ ΄ ’ 

26 χωὶ δόξης πολλῆς. ᾿Αρχομένων δὲ τούτων γίνεσθοαι, 
Γο . ᾿ / 4 /“”” . ΑΣ ’ Χ ι. ή πο ο” 

[ο ἀναμύψατε, καὶ ἐπάρωτε Ἡ τὰς κεφαλὰς ὑμῶν δι- 
9 3 [, νο ε ” ν οσ 

29 ὁτι ἐγγίζει ἡ ἄπολύτρωσις υμών. Καὶ είπε παραξολὴν 
2 ως 3/ λ ον λ / ο / 

230 αυτοις᾽ έδεσε ση» συκην και παντωο το δένδρο" "Ὅσαν 

α προθάλωσμ΄ : 

: ον μα Τ 
(ϱ) -Ι- σόσε. 1. 118. 181. Αίῑας, Μι. 
δα. Ἅ({(ἆ) συνοχἡ. 0ο. αρ. Ἐτασπη. 
Β8ΥΓ. Ρ. ΤΠ τη. (ϱ)Ξ- ΑΒΟΡΚΙΙΜ. 
1.989. 09. 191. 151. Εν. 4. 18. ο6. αἱ. 
14. Μι. Ε. τ. Οορί. Αγπι, γυρ, 1. 
Ἔπδ. ἐπὶ, 48. Αντ. (8) ἐχθρῶν. Ἐν. 
18. { ἐῤνῶν εἰ ἐένῶν -- 44 59. 108, 
Λε. πι. (6) ἄχερις οὗ. ΒΟΡΙ.. 89. 

69. Ι15Τ. αἱ. 11. Μι. ο. ο. 1]. Ες. 
089 Ξ)Ρ. | εθηῖ. παὶ ἔσονται αὰ ἐθνῶν, 
ἩῬ. καιροὶν καὶ ἔσονται καιρο) ἐθνῶν. Τ,. 
Ὄορε, ΒΥΓ. Ρ. η. ἵῃ πι, | ξ ἐθνών. 

Όοά, 98, Ῥεβ. (Εοτίαδεε Τ.) | Πεο. 
Τε. (1) αν, ΓΡ. 8υΣ, Ῥετς. 
1. οππέ. αγ) Ἠ καὶ ἐν ὠπορίᾳ. Ἀ]8ν. πη9. 
1 δεαιεπέῖρι». Ἱπηραπέ οοἀά. ποία 

5εη. Ἰαμάαπα! ο αἲΠ, (ΚΚ) ΑΡΙΙΜ. 
1.98, 49. 69. 118. 1981, 195.909. Ἐν. 
18. Αντ. Ῥε. ανν. Α:γ. 8ίαν, γα]ς, 
τς. (εχο. οληί. ) Τουί. ἤχους ὧ,. Λτπη. 
μ δοπίέμθ, Ὀγὶχ. υεἰιέ α δοπῖι, ΜαΓ- 

οἴοη αΡ. Τοτί. δοπίέτιφ δὲν Γοτ,. (1) ν 

ἓν, 14. πι) αἱ ἓν τῷ οὐρανῷ. ΓΕ. Πέεπι 

“/ / 3 ..ε ν / /“” 

Ίδη, (λεποντες αῷ εδυτων γΡώσκετεν 

κ 3) ἤχους. 

1. οἈπί. νοτςο. εοτὺ. νἰπά, οοἱῦ. 
Απιος, (η) καὶ δυνάμει πολλῇ καὶ 
δόξη. Ὦ. «απΠέ. καὶ δόξχε Ῥοςέ παλλῆς 
Ροπιιπίτ4. 90. δίπ. Ὑπ]ς. 1. Τετι. 

(ο) ἀνακαλύψασε, 1. τεερίγαδΗ ἐς, νὶπὰ, 
αρ. Ῥ]απεἩ, «οΙῦ, εογβ. Ἠεβγο]ι, 
εππεγρεἰῖς, Τετί. (0) τοὺς ὀφθαλμοὺς 

Μί. πι. 11. (α) προοάλλωσιν, 69, 

αἱ. 9, Μι. α. Ἱς, προσθάλωσι», 108. αἱ. 
3, Μι, { πρελάξωσιν. 11. |. -Ι- τὸν καρ- 

πὸν αὐτῶν. Ὦ. 151. Λι, Ῥοτς, ν, 
γυΐς. εαπέ. τἰπὰ, Ὀεῖχ. οο]ῦ. οογὺ. 
ΡοΤΙΙ. σαΐ. πιατί. {ογ. Του, οΛυς, 

ΑΠΙΟΡΓ, (1) γινώσκετε ἤδη. Ὦ. οἑηξ, 

[. βλέπονσε, -- Ὦ. Ἀγγ. Ῥετεε. γς, 
1, Λαξ. Απο, |. ἀφ ἑαυτῶν Ξ-- Ὦ. 
Ῥετδ. Ῥ. εππέ, Ὀτὶκ. νὶπά. Του, Λά 
Ὑροθάλωσιν τεβεγιπὲ Ῥοτε, νν. μὴν. 
γεΓο. ΥεΓοή. «915. οοτΏ. σετπ, ρα:, 
πηαρί, ΓΟΥ. ὦπ) αὐτῶν. Π.. 69. 151. 8γν, 
σορί. Άσπι. Δρ. Ῥοά. ἀπὸ τῶν καρπῶν 
αὐτῶν, 3ΥΜ, Ρ. 11η, 



978 
ς/ - 

οτι 

ΊΤΥΑΤΓΕΔΙΟΝ 

5 ήδη” ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 

ΑΡ. ΧΧΙ. 

Οὕτω καὶ ὑμεῖς, 91. 
4 ) ε / // / φ 2 σαν 
οταν εόήτεταυτο "οµιενΩ» γΩώσκετε) οτί εγγυς εστιν 

ἡ (βασιλεία τοῦ «εοῦ. ᾿Αμην λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ 92 
ι / / ο] / « ῤ 

παρέλύη ἡ γενεὰ αὗση, ἕως Ἡ ἂν πάντα γένητωι] “Ὁ 58 
3 Ν αλ νοκ / αἱ “Άν. /. ' Γ Ν 

ουρανος καὶ η γή παρελευσονται, οἱ δε λογοί νου ου 

μὴ παρέλθωσι. ] Ἡροσέχετε Ζδε” εαυτοῖς, μήποτε 94. 
8 να η; δί, μ 6 νὰ εθη, χδὺὶ “βαρκέῶσν" υιων οἱ παρθίαι εν χραπαλην καὶ µεὔη, καὶ 

’ ” ν ϱ , / ο” ν΄ α Άα ” 

νεβίκνωις [ιωτικαΐς, καὶ ὃ αἰφνίδιος. εῷ. υμως επιστη 

7 ἡμέρα κεί). «Ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ 86 
ἀ / /“”/ λ / ο. / 6 / /“/ 

ὄσῶώντος τους Ζαθημένους ἐπ πρὀσωπον "πάσης Ἵφῆς 

γῆς. 
ἔχαταζιωθητε΄ 

9 » α ” / 

νων 5-00 οὐ 

, ο ας 4 Ν 8 ο. . οἱ 
᾿Αγρυπνεϊτε οὖν Ἔ εν παντὶ καίβὼ» δεόμιενοι, να 96 

΄ Ἀσάγτα” σὰ μέλ- 

λοντα γίνεσθαι, καὶ ὶ σταθήναι ἔμπροσύεν σοῦ υἱοῦ τοῦ 

άν, 

38 γα Βν ὃὲ σὰς ἡμέρως ἐν τω πι Σὶ ο χ ́ὀιλάσκων" Ι σὰς δὶ 37 

νύχτας ἐξερχόμνενος ηόλίζετο εἰς τὸ ὄρος᾽ ́ σὸ παλούμε- 

8 (αρυνθώσω. εν ο εά 

(5)Ξ5Η. 191. αἱ. ὃ. εἰ Βατῦεγ 1. ΥΓ. 

Ῥειςς. 9ίαν.  υἱς. Ἡ. (οχο. σαΠίέ. νθ- 
χοπ.) Τετί, Λας. Απιὸον, Ῥομδί ἐγγὺε 

ροπιπί ΏἨ,. Πές (950. οαπί, 
νΝογςο, Ἡαῦεπί Τεν. ΟΥΡν. ΄ (4) ταῦ- 

σα. Ὁ. εαπί. | -Ἱ- ταῦτα. 69. 194. Μι, 

5, Ἱίεπι 60, 90. Ῥγτγ. Ατγ,. Ῥετςς, 
ΆἉγπιι Β]αν. (κ) παρελεύσεται. ΟΚ, 
1. 191, αἱ. 15. Μι. Κ. αἱ]. Ά, νετςο, 

ΤΊιεοΡἩΥ], σαλευθήσονσαι. 40. 09. Μι. 
8. 10, Ἅ{(}) παρελεύσονσαι, Β)Π.. 98, 

151. (0. 1.86. 40. 69, αἱ, ὅ. 
Μι. α, 10, οαπί, (α) ΑΡΟαΚΙΣ. 

918 (ο, α]. Ἱ.) Ἐν. 94. 96. αἱ. 46, 

Μί. ΠΥ. αἱ. 15. Ἐά. Βα5ῇ, Λπίοῃ. 

Ἠαίμγτα. Ῥοπο]ῖα αρ, εις, οί Μι. 

(9) αἰφνιδίως. 1. 40, 49. 69. 91. 194. 
121. 191. 995. αἱ], 1. Μι. α. 5, πι, 
10. 1Τ. Αεν. Ἐί. Ῥας. Ὦαπιαδς. Λητ 
ίομ, Ίτοῃ. ΤΠ, | ἔπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἶφν. 

ΒΗΙ,, Ἴτ. 151. ΑΠΙ αἰῑο ογάΐἶπει 

(ο) ὧς παγίε. ᾿Επελεύσεται γὰρ. Ἱ.. 

αΐνε, Ίέσια (9εἆ ἐπεισελεύσεται 5. ἔπι- 
στήσιται) ἩΒ. 151. Τι, οτί. (πο 
Ίτοῃ,) οἷομέ ἴαφιεμκ, ἐπέγοιδίέ αίεηι, 
ταπέ, (4) -- Ὦ. Ῥετε. Ρ. οπηΐ, 
(ε) Ξ 1. 108. 191, Ῥετε, ρ: εοΓΏ. 
ππαγί, Τγεῃ. ἴπί. Ῥορί γῶς ροπῖίέ Α. 
σῶν τὸ πρόσωπον. Αγπ. {(8) κατισχύ- 
σητε. ΕΒΙ,. 1. 38. 36. ο]. 191. 151. 

6ορί. ΛΙΠ. ΑΕ. ρ. (6)ΞΕΗΚΕΣ, 
(δε. σ.) 10. 11. στ. 61. 65. 64. 89, 

106. 194. 191. 180. ᾳὲ, οί Ιαέ. 1432. 
Ἐν, 39. Ὀῖε. 86. αἱ. 45. Μι, ΒΗΥ. 

1. 90. Ἐὰ,. ΤΠΘεορΙΥΙ, Ῥοδί πάντα 
Ρροπυπέ ΑΟ. 936, {() Ξ 151. 5Υύ. 
(1) στήσισθε. Ἑ. οαπί. νετΟΠ. γθγς, 
νίπά. «οἱ. βρε φαΐ. είς, Τοτὶ. 
(1) ὄρει, Μη. Ε, ΄ (1) εἰς σὸ ὄρος πὐλίδε- 

σο. Ὦ). ἐπ παοπίοε Παδίαδαϊ, μή ἵεετα 
τν μι ω, Ιῃ όχι. ολ 



σΔΡ. ΧΧχι.ιΧΧΙΙ. ΚΑΤΑ ΔΛΟΥΚΑΝ 
κ .) -” 

96 γον ελαιῶών. 

2τ9 
' . » ε ν 1. Ν φ » υ 

Και πας ο λαος ὠρθριζε προς αυτον εν τῷ 

Ί η Ἱερῷ ́" ἀκούειν αὐτου. ["ἨἩγγιζε δε η εορτὴ σῶν ἀζύ- 
| -. ἷσα « Ἂ ν ν σς/ τς ” λ 
ἆθμιων, ἡ λεγομενη πάσχα. Καὶ εζήτουν οἱ ἀρχμερείς καὶ 

οἱ γραμματεῖς. σὸ, πὠς ἀνέλωσιν αὐτόν’ ἐφοξουντο γὰρ 

ο Ἐλσηλθε δὲ ο 

 ΡΕπικαλούμκενον 

Α / ὁν /Ν. Ν 
9 σον λαὀν. ὸ σατανᾶς. εἰς ἰούδαν σὸν 

,) / 2/ 2 ” εν) ον 

ἰσκοριώτην, ὀντω ἐκ Ίτου ἀριθμου 
3 ΧΙ 

Καὶ ὠπελύων Ἱτ4 πῶν δώδεκα. 
ος [ Φ) ο” . ω 

ρευσι αδ και τοις στραωτηγοίς, 

9 αὐτοῖς. « 

τ6 νά δοῦναι. ΣΚαὶ νώώνωνς 

ἁ ” , 

συγνελαλσε τοις αρχιε- 
{/ ἑ κ ο. // 3 ήν δω 

πο; πως αυτον παραθω 
πλ ο... πι λ / οι .: { 
Και Ἔχαρησαν αιί συγεθενσο αυτ ΟΟ ορ” 

ον Δρ 4 
καὶ μη μή 

κ ώψν ποῦ ο” αὐτὸν Ζ ρυτοῖς. "η ὀχλουν 

τα] 

8ν 

Ἠχθι δὲ ἡ ἡμέρω Ὁ τῶν ἀζόμων:’ ἐν ἡ ἔδει ὐεσθωι 

"5 σὸ ὸ πάσχα. 

η 

κ Σ - | 

Καὶ ὠπέστειλε πέτρον χοὶ ἠθδκα, εἰπων) 

θάωμαὴ ὀπήρώραφ» ἡμῖν τὸ αλακο να φΦαβον 1 

. ο Οἱ δὲ εἶπον αὐσῷ' ποὺ θέλεις Ὁ ὃν ἆ ἐσοιμάσωμμευ ; κ 

ο 0. Ο2: ἀργύρια. 

(αι) ὄρει. Ἐν. 18. 19. 
Ματεῖοι αρ. Ἔετί, ια νιάείαη. 
(ο) ΞΑΟΡΚΙΜΡΕΣ. 1. 19. 69. 106. 
194.918 (6. αἱ. Τ.) 9956. αἱ. 11. ρία- 
169ν8.. ο. ν. αἱ. 8. κά. Ορ. 
(0) Ξ 6. καλούμενο. ΒΡ1.. 6). αἱ. ὃ. 

Με, πα, 11. ΒΥΓ. Ρ. πας. Πέ. λεγόμενον 

5. ἐπιλεγόμενον. ΑΙ. (α) 55 Μι.ς. 

βοπιθ]. ΑΓΓ. γηἱς. Τε. οχο. σαηέ. νογο, 
(9) -{- καὶ γραμμµατεῦσι. ΟΡ. 106. αἱ. 
3, ος; Ἐναηρε[ίίατία. Μί. ο. 56ΙΠΘΗ, 

{, 5», 1. στ. Όοτς. ρ. ΑΓ. Ρ. ΑΤΠΙ. 

Εν, νενοῃ. γοτο. «ον. νἰπἀ. «οἱ. 
Ἐπς, (πος Ονίσ.) (850. Εν, 8Ι. 

ΑὺΝ. οπΏέ, νοτοῃ. νετο, οοτΏ. νἰπἀ. 
οοἵ ο. | -- σοῖς. ΑΑΗΙΗΡ. αἰ. 31. Με, 
γ. αἱ]. 16. Εά. Οτἶς. |. -- τοῦ ἱεροῦ. 

65.106. 15τ. 996. αἱ. 8. Μι.13 ο. 
Ἡ. 8Υ. πίτ. Ῥετς, ρ. Ἐτς. (που ΟΥἱΡ.) 
-4- τοῦ λαοῦ. Ατῃι. 

ὅπως 19. 69. : 194, Άιπι, ΟἨἱΡ. 

(η) Ὑς. ὃ -- . 

(6) σῶς. Ὁ. 

(α) Ξ 118. 191. νοτορ. νἰπά. «ος. 

(κ) ΑΟΚ. 10. 19. 49. 61. 69.80 
Ἐν. ϐ. 18. 94. 96. αἱ. 90. Μι. α. ες 

Ρἱ8. Ρ. αἱ. Τ.-8ΥΓ. 8]αν. Ἐας. ΤΠες- 
ΡΗΥΙ. σριάκοντα ἀργύρια. {11Ν. (7)5:’ 

0. Εν. 91. Μέ. ο. θεπιε]. νεγοῃ, νγεινς. 

εοῦϱ. νῖπά. «οἱ». Έας. Εί τν Αννρμ] 

γυρ. {οτ, εἰ ο Αρόη εδί, εαΏί. καὶ 
ὠμολέγ. ὮΒΡ. καὶ συνξωµολόγ. ὅἹ. 

(5)Ξ0. Τ. ΙΤ. Ἐν. 86. Βατρες, 1. Μι. 
ο. 8εΙπεΙ. Ῥογςε. Ρ. Ὑυ]ς, οαπῖ. νετο. 
Γογ. Ῥοςί ὄχλου ροπαπί ΑΒΟΙ,, 15τ. 
νεΤΟΠ. ν]ηά. (4)Ξ19.99,.69.Τ1.Βν. 

36. Μί,τ. (0) τοῦ πάσχα. Ρ, σαπέ. 

νεγοη. νετο, σοτῦ, νἰπά. ᾖ ξ Αποη. 
(ο) -|- ἵνα. 19. 69. 194. Αγπι. (4) έτοι- 

µάσομεν. 1]. 40. ὅ1,12.89.91., 106.191. 
Εν. 18. αἱ. 99. Μι. Υ. αἱ. 14. Κά. | 

σα, ὮΡ. Μι. 10. 11. οαπἰ. οοἳ ο, 

οοΓῦ. σαι. --- Ῥαδο]α, Νππι. κκ σοι ῥω- 
γεῖν σὸ πάσχα; Ἑ. ΥΥ, Ῥ. ΠΠ8. .. 



950 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ οΑΡ,κσχαι. 

εἶπαν αὐτοῖς' ἰδοὺ, εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλων» συν- 

αντήσει ὑμῖν ὤνθρωπος κεράμιιον ὕδατος. [αστάζων᾽ ὤκο- 

λουθήσωτε αὐτῷ εἰς τὴν οἰπίον, "οὗ. εἰσπορεύετωμ. Καὶ 1 

ἐρεῖτε σῷ οἰκοδεσπότη τῆς οἰκίας' λέγει : σοι ὁ διδάσ- 

καλος ποῦ ἐστι τὸ Κατάλυμα, ὅπου σὺ πάσχα μετὰ 

τῶν μαθητῶν µου φάγω; ἸΚωκεῖος ὑμῖν δείξει  ἀνόγωων" 19 

Ἀνέγο ἔστρωμιένον' ᾿Απελύόντες δὲ 14 

εὗρον κωθὼς εἰρήκευ αὐτοῖς' καὶ ἠτοίμαισων σὸ πώσχα. 

3 -” ε / 

εφεί ἐτοιμασοσ8. 

Ἡ ΔΝ ο ι) / ς ϱ“/ . ο λ . κ λα, “ή 

Και οτε ἐγένετο ἡ ὠρθ ὀγεπεσε, οί οἱ ώδεκα 14 
,) / /“/ 

1 ἠπόστολοι 
λ . ν λ «ο Ν . / ι 

συν αυτῷ. Καὶ εἰπε προς αὐτούς' ἐπιύυ- 16 

μίᾳ ἐπεθύμησω τοῦτο σὸ πάσχα Φαγεῶν μεθ ὑμῶν, πρὸ 

ὃ µε Ἀπαθεν. Λέγω γὰρ ὑμῖν. τι  οὐκέετι οὐ μὴ τοῦ µε παθεῖν. γω γὰρ ὑμῖν, ὅτι " οὐκετι οὐ μὴ 16 

φόγω 9 ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου Ὦ πληρωθή ἐν τῇ βασιλείῳ 
ᾳ Ν ὃ / τ ν ρω ; 

"αΚαὶ δεξάμενος " ποτήριον, εὐχαριστήσας 7 

λάδετε καὶ διαµερίσωτε. 
» Ν ’ ι] ΔΝ ” ς ι οὗ μῆ πίω ἀπὸ τοῦ γενιήµιατας 18 
Χᾖ [βασιλεία τοῦ «εοῦ έλθη 

φοῦ «εοῦ. 
Ωω ον /“/ τς » {4 

ἐέπε' ὀσουτο, ἑεαυτοῖς. 
/ Ν ε ω π--. 

Λέγω γαρ νμῶ, "οτι 
ά 3 / / 4 

σής αμπέλου, εως οτου 
/ / / 

Καὶ λαξὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε' μαὶ ἔδωκεν 19 

.] / 

5 ο νὠγεον. 

Μι. 5. Όωρε, 8 βαμίά, Αντ. Ρ. | τα τη, 
ως, Γε.(εχο. Ὀεἱκ.) ΕρὶρΙ., (ρ) και». 

(ο) οὗ ἐὰν ΑΚΜΡ. αἱ. 6. Μι. 11. 
ὅπου, 151. οαη{. εἰς Ἀν. Β0ἱ. Τις, 
Ἡ. ( Ξ0, Ἡν. 91. αἱ, 8. Μί.ς. 
βοπηε]. ΓΕ. 5επιε]. η. 972, Ῥ6εις. ρ. εαηί. 
(5) ΔΒΕΗΝΚΙΙΡΡ ἵη πη, αἰ. 14. Με. 
γ. α. Κ. ΑΙ αίος, Οιδίία ρεγές, 
μ]αν. ἵπ κιρεγίογίθμδ ἴροιπ, ϱ0Υ8Ρ. 

οοἱϱ, νἰπᾶ, Απιὂς, πιεζίαπμπα, ΥοΓς. 

νὸν βρωύῃ. Ὦ. εαπί, (ᾳ) Υ.. 11. 18. 

Ξ- Εν. 59, ΥΓ. (ἵπ εἰ. νῖεπη, εᾱ. 
εοὐᾱ, ΠεἰάεΙρειρ. ας σιε]ρ]ετΏ,) νο- 
ΤΟ, οξ. ποί. Υ. -(τ) -- σὲ ΑΡΕΜ. 

191 Εν. 24. 3θ. αἱ. 198, ΜΙ, ο. 0ἱ9. 

{, 5οπις]. «θα Εν. 19. Υυ]ς. ἔου, 
Φεᾷε ρἶαπο ἴοοιπι, ΝΘΓΟΠ. οαπασμίωηα, 

γω. εὶκ, ΕοΥ. ἀνάγιον οἶκον. Ὦ. δµρε- 
ΥίΟΓΕΠΙ ἀοπιμπι, «αΠέ. (1)ΞΕΏ, οππέ. 

4). γε. ο... Ματείοη, (ς)Ξ 
ΡΕ, 15Τ. Βα]ίά. Τί. εχο. Ότὶσ, σαί. 

Μπι. Ἅ(ἱ) Ξ1Ι, (αι) ἀπελθεν. 191, 
(4)ΞΑΒΙ.. 1. 118. Μι. πι. 11. Οορί, 
Βαίά. νετο. Πρίρα. ἵπ αλ] νατὶο 

γαπδροπίέαν. (ο) ἀπ αὐτοῦ. ὮὉ. 18. 
66. 194. εμπί. αὐτὸ, ΒΗ., 1, 118. 181, 

(0. ες ἑαυσοὺε.. ΟΕΜ. 1. 19. 49. 69: 
118. 194. 191. Εά.. «)ΞΒΟΙ.. 90, 
49. 9. πιητί, ἀπὸ τοῦ νῦν, να. 1. 

118, 191. 191.  ορί.ε βα]ά, Άτα. 

Ά;. ρ. σαμέ, Ῥορί πίω ο ἁππί ἆ ἀπὸ πο. 

ον ΏΚΙΜ. 49, αἰ. ὅ. εἰ Ῥαχθος. 1, 

Μι. 13ο. γ. 8ΥΤ, Ρ. ἵη πα, Ίϊοπι ρο»ὲ. 
σίω 44ῑε ἔτι 8ΥΥ. Ρ. εἰ ἀπ' ἄρτι 990.. 
(κ) καιὸν πίω αὐτὸ ἐν σῃ βασ. τ. Φεοῦν 

Εγ. «ὸ. δρ. ΜΗΝ, Ἀγὴ. Ρε τη παν Έλις 



9 Μαλούυνται. 

9η οσο 

ΑΡ, ΧΧΤΙ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ, 385] 
μμ σπα σα ΜΕ ον, ΑΝ ο. νῤ Ας ον : 

αὐτοις, 7 λεγων" τουτὸ εστι τὸ σωμιὰ µου τὸ υπερ ύμων 
« | ρ ο. .” 9 Ν ] λ » / 

20 διδόμιενον' τοῦτο ποµειτε εἰς την εµιην αναμησυ. Ὡσ- 
'π Σ Ν λ να ον . π ὃ ᾱ, / ο η 

.- θυτως παι Το ποτηθιον 4ετο ο εἰπνγησο) λεγὠν σουσο 

νο ο ΚΟΑΝ ς α ) / 3 ω σ ο 1 κ 
το ποτηριον η χανή (αθήκη εν τῷ Ἅ αἱματί ου, το 

| πμ ων / /“/ Δ 1} Δ « λ ο 
9] υπερ υμων "εκχυνόμενον. Τλην ἴδου, χείρ του παρα- 

99 διδόντος (νε Ρ μετ έμου” ἐπὶ σζς τρωπεζης. εΚαὶ 
ΝΔ δὴ ο 3 ζ πι] / Ν λ.δ / “ 

΄μεν υἱος του ὀνθρωπου Ὁ πορεύεται κατὰ το ὠρισμένον" 

9 πλὴν οὐαὶ τῷ ὠνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι οὗ παρωαδίδοτωι. Καὶ 
ο ο ΝΕ ΠΝι  ” Νε ος .ἁ δὲ “- 

τ: αὐτοὶ ἠρξαντο συζητεῖν προς ἔαυτους, "το, τίς ἄρω εἴη 
πώ {) πως, ΥΣ α α / - / 

94 εξ αυτῶν, ο Τουτο µελλων πρᾶσσει». 
/ 

Ἔφενετο δὲ καὶ 
/ Να. 3 » λ / 5 .». κο «ᾱ. 1/ οπ 

Φιελανέιλία εν αυτοίς, τὸν τίς 5 αυτων δοκεῖ εἶναι μει- 

ορ ζων. 'Ο δὲ ειπεν αὐτοῖς' οἱ [ασιλεῖς τῶν ἐθνῶν Ὦ Λυ-) 

ο Ν ΑΡΟΝ Νη, οκ, ϱξ ολ η : .» ” 3 / 

θιενονσιν αυτων" καί Οἱ ἐξουσιάζοντες ο υτωνο ευεργετο 

ὑμῖν. γενέσθω ὡς ὁ Γγεώτερος" 

Τις -- μείζων: ὁ ἀνήρμη, ᾖ ὁ ή, 

ση » 5 ηλ , 

ο δὲ οὐγ οὕτως" ἀλλ ὁ μείζων ἐν 
“/ Χ.ιε. Εεὔ / αν κο 

παιο ο ο ως 

νο οὐχ) ὁ ἀνακείωενος: Ἡ ἐγὼ δὲ εἶμι ἓν μέσω ὑμῶν 
: 

(5) λέγων οἆ λέγων νο. 20-- ΜΙ. η. 
φοῦγό 4 τοῦτο Ξ- 990. | τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόµενον .. . «ἐκγνυνόμενο Ξ- ὮὉ. εαπἰ. 

νόΓοῃ, γετο. εοτὺ. νἰπά. Τη νετοῃ. 

Ρορί σῶμά µου Ἱεριίαγ: καὶ δεζάμενος 

ποτήρων. . . ἔλθῃ. (6 ν5. 11. ει 168, 

εξ. ποῖ. 4.) Πλὸ» || λέγων] -ἰ- λάδεσε. 
ν- α νσό σολλῶν. Αιπιι εἰἶλπα ν5. 

(3) νο ημωὰ 4π. 51. 56. Μί.ς 
ων ο. (8) ἐκχυομένῳ. Βαν]. 
Βομο!. ἵπ Μί. ᾱ. (0)Ξ 0. δτ. 8η. 

Ῥοβ. .Ρ. :σαπέ. Ἠαῦοί Οτίᾳ. (9) 

Οµίς. νετο. εαπε. ὅτι. 8 5η. Γ 151. 

σορέ ο (ᾶ) κατὰ σὸ ὡρισμένον πορεύ- 

«σαι. ΒΡΕ. 69. 194. 161. Μι. 9, 
οπισ]. Ατπιι Υμαὶς. Ε. (εκο. Ὀτίχ,) 
Οµἵς. || ὥρισμ.] -ἰ- αὐτῷ. Οτί5. ργᾶ- 
φογέρέωπι, νὶηᾶ. δογέρέίπε, νετοῃ. ὈΓίκ, 
{υτ. οἱ. (895ΞΡΗ. Με. 11. Ο5ὶς. 
(9) -Ξ- Ρ. 149. Τί. (οχςο. εοἱῦ, ὑπία., 
επι Μπ, σαι.) (8) ἂν ην Β Ἀγυ, 

Αγ. Ῥοχς.ρ. δ)ίΠ. Βαμίά. ομΠί. νετο, 
υτὶκ. 7. Οµἱᾳ. | εἶναιξ- Αγ. (1) κα” 

σακυρ,ύουσιν. 69. 918 (οἵιπι 194. οἱ α]. 

1.) 994. Με. 1 πα. η. ο. (4) µικρότε- 

ϱ0.Ὦ. Ἀντ. Βαβίᾶ, γαἱσ.νετο. νὶπᾶ, 

εοΙῦ. εοτὸ. Ααποί ἆᾳ ναρέ, 0Η, πι- 
πι», αΠί. (Ες) διακονῶν ειᾶ διωνονῶν 

Ργίμς γε. 21--256. Μι. α. || ὁ διώνονος, 
μἍλλον ἨἸ ὃ ἀνακείμενος: ἐγὼ γὰρ ἓν 

µέσῳ ὑμῶν ᾖλθον, οὐχ ὧν ὃὁ ἀνακείμενος 

(1 ρο αιέεπι 8Πι ἔπ πιεΙίο υεδέγιι 
υεπὲ ποτ σίοµέ φιμὲ γοειηιθέί, οπη{.). 
ἆλλ᾽ ὧν ὁ διακονῶν. καὶ ὑμεῖς πὐξήβητε ἓν 

σῇ διακονίᾳ µου, ὡς ὃ διακονῶν, οἱ διαµεμεε- 

νηκότες είς. Ὦ. σαπέ. Ἅ(1) Γπ σεπέθιις 
φιίᾶεπι, φιέ τευιπιθέέ; ἵπ υοὐῖς αι 6 
ποπ δΐἵον δεῖ φιιῖ πιἐμἰέγαί. νετο, ϱ0ΤΕ.. 

νίπά, σο)ὺ. Μπα. (πι) κάγὼ ἐψενόμην ἓν 

μῖσῳ ὑμῶν οὐχ. ὧν ὁ ἄνακείμενος, ἀλλ ὧν. 

ΟΥἱρ. εοἱῦ. ἦλθον (6Ε. πο. ἰς.}) οὐχ ὧρ' 
ὁ ἀνακείμ, ἀλλ) ὧε. ΟΥἱΡ, αδ], 



982 
ε // ε ον. αν 
ὡς ὁ διακονών. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 0ΛΡ. ΧΧΙΙ, 

Ὑμεῖς δὲ ἔστε οἱ ; διαμιεμιενηκότες μετ σα 

ἐμοῦ ἐν τοῖς παιρασμοῦς. βὲο. Κώγὼ διατίθεµωι ὑμῶν], 99 

καθὼς διἐθετό µοι ὁ πατήρ μον, Ἔ ὁ βασιλείων" ὉἽνα 90 
ἐσθίησε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς σραπέζης µου α---ἐν σῇ βα- 

σπὶ 3 ρόνων, -αβίνοντες ' 

Είπε δὲ ὁ κύριος". 91 

σέµων, σίµιων, ἰδοὺ, ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμιῶς, τοῦ σι- 

Ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, να μὴ 53 

ος εκλείπη΄ ἡ πίστις σου. Χκαὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας»,. 

σιλεία µου, καὶ 90 καθίσησθε’ 

τὰς δώδεκα φυλὼς τοῦ ἱσραήλ. 

4 [ὁ Ἆ ” 

νιάσαι ὡς τον σῖτον" 

- ν - κ « ὡ-ᾱ, 

ὃ στήριξον΄ σοὺς ἀδελφούς σου”. ὉΟ δὲ εἶπεν. οι, 
, ν » ϐ / ᾽ ον ”Ά πα 

κύριε, μετῶ σοῦ ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλῤιφλναφ! εἰς 

9) όνασον νηῤόόα Ὁ δὲ εἶπε' λόφ! σου ών οὐ 54 

ῥά ἡηβρήμφα νι ἀλέκτωρ, Ὁ πρὺν η, ἡπθὸς παρνηι | 

εΚαὶ εἶπεν μάς ότε νά ϱὅ μὴ” εἰδένωι ἆμε. 

ὑμῶς ὥτερ αλαντίου, καὶ πήρας, : καὶ ὑποδημάτων,, 

μή τινος ὑστερήσατε; οἱ δὲ εἶπον' 5οὐδενός  Ἐνπεν οὖν 96. 

αὐτοῖς' ἀλλὼ νῦν, ὁ έχων (θαλάντιον, Ἀ ράτω, ὁμοίως 
.... 

Σ οἱ) βίγεσθε, ο) ἐκλίπη.. 

ανν ἐσίστρεψον, καὶ Ὦ. 
οαηί. θεία. (9) στήρισο. ΑΒΚΙΘ: 
1. 181. | ιών φώνκώ. σσηρίξειο. Αγπην 
(α) -- εἰτοραίε, πε ὑπεγείίο ἐπ {οπίαϊ{- 
Οπεπι, Τέ. (εχο. οσηί{. Ὀτ]χ. Αλαν } 
19ο. Λιςί. ἄθνος.ροπί. Ἅ(4) φω- 

νήση. 106. 191.995. αἲι 9τ. Μι. γαι, 
15. Εά. (0) πρὶν... Μέ. ο. δεπιε]. 

χ. ἕως, Β[,. 69. 194. 151. ἕως ὅτου, Ὦ.. 

αἱ. 11. (η). -- διαθήνην. Λ. 19. 16. Βντ. Ρ. 

Ουρ. Βεπο]ίοπ ἵπ Μί.ἀ. είς. (ο) 
νῖπά. ἓν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἑν. 
2]. (ϱ) Ὑς. 80 - Ματεῖοη αρ. 

Ἐρίρα.  (α)Ξξ ΕΗ».11. 56. 5. 
64. 69.108. 121. 149.996. 99903 905. 
8]. 98. εί Βατῇεγ. 4. Μι. Υ. ᾱ. ς. Ἱ. Ἱ. 
η. π.ο. α. 19. Επίπσπι, ΤΠεορΗγΙ. | 

ΞΞμου. ὮὉ. εποέ. ἔοτ. (οἱ. || ἐπὶ σῆς σρα- 
πίζης τοῦ πασρὸε ἓν σῇῃ ἄληθείᾳ. Ουἱ5. 

(9) ΒΕΙΙΝ. (8. π.) 1. 10. 11. 19. 86. 
40. 69. 89. 194. 191. 191. 149. 151.. 
990. Ἐν. 3. 6. 94. αἱ. 49. οἱ Βατβογ, 

9, Μι.γ. αἳ. 16. Ἐ. καθήσεσθες. καθή- 

σεσθαι. ΑΘ. ΑΙ. καθέζησθε. Ὦ.  (8)-:- 

δώδεκα. Ὦ. 194. 101. αἱ. 8. Μι.ΙΧΧχ. 

11. Ατπι, ΦΥΤ. Ρ. ο. αδί. Ἠ{, (εχο. σαΐ. 
Γον.) Τοεγί, (0) Ξ ΒΙ.. Οορι. 

(α) ΡΗ.. 1. αἲ. 2ὔ. ΡΙγέδνε, Μί. α. 

ἕως οὗ. ΚΜ. 49. Ἡν. 99. α]. 6. 89. 
Άτγ, Ῥοε. Ρ. Άγ. Ρ. ἵπ πι, Οορί. 
γρ. Τε. (ο) 5 ΒΙΙΜΩ. 1. 191. 
(4) γατίο ἱγαπεροπῖέωτ. (6) Υς.55, 
--38-- Ματεῖομ αρ. Ερίρια. (8. 
τι. α1.6. Μι, Ἱ.0. Ἐπίμγαι, (6) οὔ- 
θενὸ. ΑΕΚΟΡ. Εν.θ. 96. αἱ. 18. ία -. 
Γοννο, Μ{. Υ. αἱ. δ. Ἐά. «() ἀρε, 

Ῥ. (8. β.) Οοὐᾱ. αρ. Βαδῆ, ο 
418, εαπέ. - | .ΐ 
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μα " Ν Φή . τν να Ν / Ἡ / κ νο} ο 

ο ποιπηραν" καιο µη εγχων ᾿πωλησατωτο {Αατιο αυ- 

σΑΡ. ΧΧΤΙ. 

Σ - λ Ἰὰ / // ᾗ Δέ νΝ ὅ ον 
97του, καὶ ὤγορασάτω μάγαιραν. Λεγω γαρ υμὴ, οτι 

]ς ΑΛ ο) ” κ / ω ] ο “5 5 Ν 

έτι τουτο τὸ γεγβαμιμένον δεί ὰ φελεσθήναι. εν η 
΄ λ τό" καὶ μετὼ ἀνόμων 3 ἐλογίσθηι' καὶ "γὰρ τὰ περὶ 

ς ΔΝ ιά ΄ » Δ τρ 

Οἱ δε εἰπον" κύριε, ἰδοῦ; μάχαιρωι 
ο α΄ αλ Νν ος Ἀ - / 
ὧδε δύο, ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' 9 {πανόν ἐστι. 

98 ἐμοῦ τέλος ἔχει. 

κ 8 3 κ] 3 / Ν τά ο 4 Χ 

90: Καὶ [εζελθὼν ἐπορεύθη κατὼ τὸ Έθος εἰς τὸ ὀρος τῶν 
) .” Ν , ο /{ 

ἐλαιῶν' ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ µιαθηταὶ Ραὐτοῦ. ] 
- νὰ ς ” ’ απ’ ο” 

40 Γενόμενος δὲ ἐπὶ ποὺ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς' προσεύχεσθέ 
Ν . . Ἆ 

4] μὴ Ἱεἰσελβεν εἰς πειρασμό. Καὶ αὐτὸς " ἀπεσπά» 
/ Ἡ 2 γα Δ ’ 

σθη” ἀπ᾿ αυτῶν ὡσεὶ λίθου (ολῆν, καὶ «εὶς τὼ γόνατα 
” ν κ ὁ , 5 3 ΄ ε ή ο” 

49 προσηύγετο, Λέγων' πάτερ, "εἰ [βούλει ἵ παρενεγκεῖν 
ἀλι Χο ω, 7 ι σε κο ὁ 3 ο λ χ.. / / 
Ἀσὸ ποτήριον τοῦτο” ἀπ ἐμοὺ πλην μῆ το Φέλημά µουν 
9 οι Ν Χ ’ / Ν . / . μ 

49 ἀλλὰ τὸ σὸν "φενέσθω, ὅ Ωφύη δὲ αὐτῷ ὤγγελος 
ος ὃς 

(1) πωλήσει... ἀγοράση. ΕΟΗΝ. 10. 
13. 40. 69. 64. 69. 89. 91, 106. 194, 
121. 149. 995. Ἐν. 9. 6. 18. 19. 94. 
960. αἱ. ὅδ. Μι. Υ. αἲ. 1τ. Ἐά. Οἶσς, 

ΤΠεορ]ιγ]. Επεία(α. οεῦαςέ, βοποίῖία 
Αρ. Μέ. πολησαι ... ὠγοράσει. Ὦ. υε- 

ἀαίξ.. « επιε, ο8Ώ{. πολἠσάσω .. .. ὤγο- 

ϱώσει. 151. Μι. π.ο. | Βεςο. ΑΒΙΟ. 
1. ΛΗΙ, Ύοιςε. Οτἰρ. ()Ξ ΑΒΡ 
Πι.. 1. 1οτ. αἱ. 4, Μι. α. ἨΤ. 8γτ. 

ΆἈτης Ῥετε. Ρ. Οορι. 49{µ. σαπί. νετο. 
Ὀγὶκ. Βελο]ία αρ. Μι. (1) πληρωέή- 
»ι.0θ. 9ἱ8(ουπι 108. 194.) (πι) ἐλο- 
γίσέην. Ἀγτ. Αγγ; Ῥοής, ϱ. νετοῦ, Ο9ΙΙ- 
εἰ, (η) τὸ Β1).νετοῦ. 5 εἈηί. 
γὰο πὸ. Ε, Ι. Οορί. 8υτ. ρ. (ο) ἁρ- 
κ Ὁ. (Ρ)ΞΑΡΙ. 1. 19. 191. αἰ. 

"5. τά. 8γγ.Ρ. Αππι. γΥυἱς. οαηί. {07. 
(α) ἐμπεσιν. 19.69. 194. (τ) ἀπιστά- 

η. Ὁ. ἀπέστη. , τουεκθέέ, οαπῖ, ςοἳῦ. 
Ἐεῖκ. (8) μὴ σὸ θέλημα. .. ϱἱ βούλει 
εἰς. Ἆος οτᾶΐἶπε, οπΠιῖεδα πλὴν, |). 
οπυ{. «οτὸ. οοἱο. Ἱέοω νετς. ᾖ αἱ 

βούλει, 1. 118. 131. νεο. Ἅᾖ{) παρε- 

- 

νεγκε. ΒΏ 5τ. (8ι. β.) 1. 181. 151. 1]. 
11. εἰ ῬΏατὴογ. 4. υϊς. Τί, (οχς, 

νὶπά. οαπί.) ΟτῖςΡ. Ὁαππαδςο. ἜΤετέ. 
ΑπΏη, παρένεγκαι 8. παρυέγκα,. Τ,. 

(ΚΜ. 19. 69. αρ. ΜΙΙΙ,) 191. 194, 
αρ. ΑΙ, Μι. τ. παρυέγκῃ. 194. Αρ. 

ΒϊτοἳὮ. αἱ. 9. παρελθεν. 994. α]. Ἀ, 

Οσηεεέαί, (απ) ποῦτο σὸ ποτήσιον. 
ΒΡΙΩ. 121. Μι. ο. {. επί. ΡΕἱΣ, 
σον. (κ) γωέσ. ΔαΠΤΟ. ἓν 198, 

91 Εν ὔ. 81. Βν Μι. Τε 

(Ἠ) Υὲ.49 ει 44 -- ΑΒ. 19.69. 194, 
(ἵπ 195 ρτίης πιαπας φογἰρεῖέ {ωωγ 

έππα : ὠφέη δὲ, α]ὶπ τεσοεπίῖου εαρρίς- ἳ 

νιέτπ πα. Τη 69 ἆπο πανο «οππΏιαῖ 

Ιοσππίατ ροςρί Ματίς, 96, 899. αὈὶ ἵα 
Έναπρο]είατ]ς ασίαπ{.) Αςιετὶςεϊς 

ποίαπίασ ἵπ Ἠδ. 24. 96. 161. 166. 

Μι. Υ, ουε]ῖς ἵπ 199. ΕναησεΗςιοτῖα 
οπιἑέαππε η Ἰοσίοπο, ατα Ἱποῖρῖε 
οαρ. 29. 9 εἰ ρογιϊησίι αἆ «αρ. 98, 
1; Γαῦοηί νογο ἵη αἷϊα Ιοοίίόοπο. 4: 

σοπιρ]ευ(ίας Μαιίμ. 26, 9--91, 3, 
υἡ ρυςί νε, 90, ο. 12. ὅ---]Τ. εἰ ροδὲ 



98ᾷ ΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ 6ΑΡ. ΧΧΙΤ. 

9” ι θε ν΄ 8 .2 τα... ΔΝ ΄” ΄ “- “/ 

ἂπ΄ ουρανου, ἐνισχύων αυτὀν. Καὶ γενόµιενοςεν αγωνίῳν 44 
ο, κ ν μ , ὦ ν θες, αρ ο. 

ΣΆΤεγεστερον προσηυχετο. ἔγΕνετο δὲ 0 ἱδρως αυτου ὠπσεί 

/ κ / Ζ . / “”3 ν Δ - 

γρόροι αἴμκωτος Ζλαταξαίνουσες ἐπὶ την γῆν. δοµ. . 
5 “ κ τἳ ιο ' . κ» . Ν ΛΜ. .. ι Ν 

ἀναστὼς ἀπὸ τῆς προσευχΆς, ἐλβων προς τους µαθητας 
η ο” πὸ : / λα ώ μα. οί 

8 τν ολο αὐτοὺς: «ιρομεηρέθαν τῆς λύπης, Καὶ εἰ- 46 

πεν αὐτοῖς' τί χαθεύδετε:; ἀναστάντες προσεύχεσθε, να 

μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμό». 
: . Ἔσι ὃ΄ ”-. λοιλΦέα εαώντ ἐ 

- δὲ” αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ, ογλος' κάι ο 47 

λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα» προήρχετο΄ ο ὐνὸρ 
θ Ν. / -”. 0 ” ” 8. ή “8 

ὕπαι Πγγισε τῳ σου Φιλησαι αυτον. 'Ο δὲ ἰησοὺῦς 1 
ο” ο... ος ή τα λ εἳ ώ ού Σ, ) 

εεπεν ουτω" ούδα, Φιληματι σον υἱ,ον του ἀνθρώπου κ 

παραδίδως: 
.. ] ιο 

ειπον αυτῳ' 

6 Ἰδόνσες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 

κύριε, εἰ πωτάξομεν ἐν µοχαίρως 

ή . ο ο. “/ 

πο ἐσομ,ενον) 49 

μμ ἳ τοι 4 . ϱ ὰ .» λ υ. ”. 5 / 

ἐπάταξεν εἰς Ἶτις εξ αὐτῶν τὸν δουλον σου ἀργμερέως, 

8 Ὦ αὐτοῦ. 
.] ”. 

ἀ αυτών. 

νε. 99. ἔ ο. 29, 45---40. Ἱπίεγεα]αία 

βιιπί. ΟΙ Ίαπ. οπ]εεταπέ οοἆὰ. 
οασ]άαπι ϱγ. οί Ιαί. ἰεδίίρις Ἠρίρη. 

Ἀο]ο]ίαρίε ἵη «ο. 54. Πατ. οί Η]εγ. 

}ουδέτη Ὀτὶκ. Οπιε(1{ Βαν. 9. (εναη- 
ρο]ἱρίατῖαπι), αδίοσὶεεῖς ποίαί 8]αν. 8, 
ἱαῦεπί 8ἱαν. 4. ὅ. 6. Ἱ. 8. 10. |. 8ντὶ 

α Ρ]οίϊῖο, εί Αγπιοπί α Νϊοοπο α]τῖδ- 

αἳα νἰέαροεταπίατ, αιοά Ίοσμπι ἆᾳ 
Ὀρόμθοις αἵματος ἀε]ενετῖηέ. Ασπι. 15. 

αρ. Τα Ότοζε ἵη ἤπο νε. 44 Ἰαθεί 
ἰαπίυπα: οἱ Πιπεταπί αὖ εο διἆογεθ 

ἑαπφμαπι σα σαπᾳιϊπίς. θεὰ Άγπι, 
οἆ. αάά]έ: συ τιπιὲ σγηιέ ε[Γιοί ἐπ έεγγα. 
Ἀσπορδομηπέ ο αδίίπ. Ἠϊρροι. Ἐρίρη, 
ΟἨτγς. Τί. Ὀοσίν. Οὔρατίας Ίτεῃ. 
Ἠϊεν. (1) κατάθαίνονσο,. 0044. αρ. 

Πλταξηι. ΒΥΓ. Ῥετβδ. ν’. ΔίΠ. γΥμὶς. 
νετς. «οἱ ῦ. ο). ϱείπι. δαΐ. πιαγέ, 

(α)Ξ ΑΒΡΕΙ,. αἱ. ὃτ. Ῥ]αγοδνς. 

Μι. . αἱ. 16. Ἐά. (οιἵαια 8ἱ. 9.) 
«Άσπι, 8]αν. σαπί. Ὀνῖχ. )Ξλβα 

ΚΙΙΜ. 1. 09. 194. 151. Ἐν. 6. αἱ. 4. 
Μι. 6. Ῥοις. ρ. Υυἱς. {ου. Εἰ, νους, 

Φα, (9) πεῶγυ, Ὁ. 1. 69. 194, 
... 

ος 

(ΕΥΕΤΟΠ, 

191. 151. Ἐν. 18. 19. α]. 15. εἰ Βαγ- 

ες. 5. Μί. ο. {. 6. Υ. προσήρχετο. 12]. 
990. συνήρχετο αὐτοῖς. 8ΥΓ. Ῥ. ἵπ πι. 

(4) ΑΡΡΕΗΚΙ/ΜΒ. Ἐν. 6. α]. 64. 
εί Ῥατῦςγ, 9. Μέ. Υ. αἱ. 16. Ἐά. αἲ- 

σοῖς. 2985. αἰ. 9. Μί.κ. (9) Ξτ1. 

καὶ ἐγγίσας Ἰφίλησε σὲν Ἰησοῦν. Τ). οαΠί. 

νετοη. Υετο. νὶπᾶ. εοτΏ. εοἱο. Ἱίαπι 
Άγπ, (8) -- σεῦτο γὰρ σημεῖον δεδώ- 

κει 5. δέδωκεν αὐτοῖς. [νάσιδαπε 95. 
191. ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἔστι», [ αὐτὸν 

πρασήσατε -|- Ατπι. Ῥετ,.ρ.] ὮΕΗ. 

10. 19. 69. 8918 194. 918 (οαπι ὃ. 
19533) αἱ. 11. Ἐν. 6. 18. 19. αἰ.τ: 
Μί.ς. 4. Ε. Ἱ. Κ. 1. π.ρ. τ, 2. Τὰ. 
9ΥΓ, μέν, Ῥοτς. Ρ. Ασπι. ΑΙ Β]αν. 
ἀυπίοτος εί οἁ. (ποη Β]αν. 10.) εαπι. 
νοτοῃ, «οἱ. (6) Υε. 49. 50.51 - 

Ματεῖοη αρ. Βρὶρη, (9) κετἹ Με 
Γ. ΥοΓΟΠ, γἱηὰ, σὸ γενόμενν. Ὦ. 106. 

Βυγ, Ρ. ἵῃ πα. Ῥετο, νν. σαπέ, σος 
(4) Ξ 69.11. 106. αἱ, 8. Με. τ. Ἅντι 
Αγγ, Τυῖς. 11. μνν μις γετο. 5, 98, ο.  ηθο 

ο. - 

νι 

Καὶ 415 

Καὶ 50. 



” πώ] ιο) / 

Ρ4 ἐζουσίω τοῦ σἈότους. 

ς9ΔΡ. ΧΧΙΠΙ. 

Ν.. ο... 5 ” Χ 
δΙ καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ το 

ενθι σον αν’ 

ο ηπσους ειπεν) .. 
| 4” ε- ο ο / 
 Φ9 ωτίου αυτου» ἰάσατο αὐτόν. 

ποαραγενομένους 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

οὓς, τὸ δοξίό 

ἐῶτε έως πούτου., 

ων 2 αν 
επ αυτον 

250 

᾿Αποκριθεὶς δὲ 

ος ἄψάμόης του 

Ἐέπε δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς 

λ 
καί 

ἀρχιερεῖς μου) στρατηγοὺς 

του νὰ καὶ πό λικὰ ὡς ἐπὶ ληστην 5 ἐξενγλό 

β9θωατε΄ μετὰ μα χριρων καὶ ζύλωνν;, Καθ’ ἡμέρῶν ὂν- 

σος μου. ιβ ὑμῶν" 

χεῖρας ἐπ᾽. ἐμε 

ο Ψιμ.. Δ ν «4 “/ 

40” χα εισηγογον 

ἀλλ αὑτη 

Συλλαξόνσες δὲ αὐτὸν, 
κ ού 

Σα- ουτον 

// 

Τεν τῷ πρός οὐκ ορ ἑώδη τὰς. 

5 ὑριὼν ἐστιν ἡ ὥρα, χαὶ ἡ 
ἐ ./ 

Ίγα- 
9 Ν .’ // », 

εἰς σον οικον του 

β5 ἀρχιερέως. ο δὲ πέτρος ἠκολούθει { μνοικρόύεν. Αφψάντων 

δὲ ἃ πρ, 
Ορ ᾱ να « : 3 / ) ρω 

Ἱ. 50 τῶν, ἐκώθητο ὁ πετρος ἐν µέσῳ αὐτῶν. 
Χ Ἶ "νν 

σον παιδίσκή τις 
ἱ ωτ. . ” ΙΟ ΔΝ .” Ν ιν 

Ἰ 6ϱσωασα αυτω» ειπε’ λαι ουτος συν αυτῳ Ίν. 

δν / ο» ,) ρω 

εν ϱεσῳ τής αυλης, Ό λ / 2 

χωϊ συγκαθισάντων ὃ αὐ- 

Ἰδοῦσα δὲ αὐ- 
6 θή η ον] -. 4 λ ᾽ ο 

παιύη(ενον προς το Φως» καί ατειί- 

Ο ὃὲξ ἠρνή- 

} 

(49) ώτίον. Ῥκ. αρ. ΜΗ. 116. 190. 
5τ. εί Ίωε. Μι, ἆ. Βε]οῖία ἵπ Με, ᾱ. 

γμ]φ. Τί. εχξ, νετο. οοΙο. Ἅ(1) ἐά- 
σασε ἕως, πούπου, 19. 5Ί. 69. 194. αρ. 

Β]ϊγο]. δὗπε Ἱάθφμε Ίος, νεγο. 600. 
νἰπά, ἀ«ἐπιδίε ειπα, ΥεΤΟΠ. (5εἆ ροςί 
Ἰάσατο αὐτὸν τορειίέ: «ἱξ αμίεηι 
«εσιδ: οἶπε 1ιδφιε 116.) (αι) ἐκαείνας 

σὺν χερα ἥψατο αὐτοῦ, καὶ ἄπεκα- 

φισγώθη τὸ οὖς αὐτοῦ. Ὦ. οπΏέ. νεγο. 
οοτῦ. νἰπᾶ. (εεά νϊὶπά. ροδί ν. ὅδ 
ροηῖ{.) ἄψάμενος ποῦ πληγέντος, καὶ τὸ 
οὗς ἀφηρημίνον ἰάσατο. 151. (1)Ξ116. 

πρὸς αὐτὸν. ΑΠ. 10. 11. 98. 89. 106. 
181. 151. 900. κ αἲ. 11. Μι... Ε.ς. 
Κ. πι. Ρ. τ. 10: Εὰ. ντ. Ῥ. πας. 4ά, 
γμιΐσ, Τί, (ο) ἐξήλβατε. Β)Ρ1.. 19. 
65. 603 194. 15τ. ἐξήλθετε ΕΜ. Ι. 
11. 49. 106. 181. αἲ. 14. Με. 1. π. 1. 

Οµίᾳ. Εις. Ῥας!!, φεῖειε, ᾽ (ϱ) 
σνλλαθεῖν µε, 218 (ο. αἰ. 8;) 8]. 8. 8ΥΣ. 
Ἅγ. Ρ. Ῥεις, Ρ. 1, 6ΥΓ. Ρ. ο. ἃ5ί. 
Β]αν. Βαχ. Ῥαφῖ], {ᾳ)Ξ569. Ἐν. Ι8. 
19. Ῥοδί Ἱερῷ Ῥοπιπί Ὦ. 101. Μί, τὸ 
που, 

| αἱ αμ υήχ. 

εαπί. ()Ξὔ01 Ἅᾖ{(8) ἐστιν --. Β 

Ρα. 116. 14. Μέ α. αἱ. -|- 4. ὑμῶν 

Μι.ο. {() ἤγον 900. ΟΕἱ5. | -- αὖ- 

σὸν. 3ΥΤ. Ῥ. ς. ο. (α)- Ὦ. 1.1. 
118. 190. 918 (ο. αἲ. 9.) 9993 Ἐν. 
19. 18. Μι. ἆ. ο. Ἀγτ, Ῥεήες. ΑΤΓ. 

γυ]ς. οαπί. νετς. «0ΥΏ. νοτοῃ. νἱπᾷ. 

υεῖπ. ου. Έτ, προσήγαγον. 919. 

(Ξξ ΑΡΒΡΚΙ,. 1. 10. δτ.6ι. 194. 
191. 151. αἱἰ. 11. Μι. πι. ϱἳ 7. 10. 

Γά. 8υ5. Ρείςε. (8ΥΥ. ρ. Ἀαβοί ο. οϐ.) 
γας. Τι. ὉΟτίρ. Έα. ΤΠπεορΗγ]. 
(7) σὴν οἰκίαν. ΒΙΚΙ.Μ. 1. 194. 191. 

151. αἱ]. 5. Ου. Ἐν. ΤΠεορΙΥΙ. 

(2) -ἵ αὐσῷ. Ὁ. 193. 69. Τ1. 106. 194. 

151. Ἐν. 6. α]. Ὁ. Μι. τ. Όντ. ΑΤΓ. 

ἆδ1. Άτπις σαη{. νοτοῃ. ΡΥΙΧ. νιπᾶ. 
εοΏ, επιπεν. ιῖις. εᾱ. οἰχίη, 

(4) πυρὰν. 9]. 118. αἱ. 9. ΜΙ, «. Εξ. σ δ. 

η. ()ΞΒΡΚΙ, 151. οαπί. νοίοῃ, 

γεις. ν]πά.οοῦ, ο (9)Ξνεις, καθή- 
µενον ἓν µίσῳ. 99. τ]. Μι, τ, δεεπίευν 



2560’ 

σασο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἱ 
α” . / . Ν 

οὐκ οἰδα αὐτόν. Καὶ 58. 

ςΑΡ. ΧΣΠΙ« 

ἄν. αὐτον, /λέγων' ὀγύναι 
Ν δὼ ο Ν Ε.” 1 Ν ος 4 . ἳ ν Μετα βραχὺ ἕ ἕτερος Ίδων αὐτον, 'εφη' καὶ συ εξ αυτῶν 

Καὶ δια- 59. 

στάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ὤλλος τις δµσχυρίζετο, βλέ-- 

ασ εἰ / ὁ- ο {/ 3” . 4 αἕ 
εἰ. ὁ δὲ πέτρος ὃ εἰπεν' ἄνθρωπε, οὐκ εἰμή. - 

Μα ο) / “ Ν ἵωά . Ἡ ι ο. ο ες ΔΝ Ν 

ων επ ἀληθείας χαὶ οὗτος «ετ αυτου ην’ καί γαρ 
η ιωή Ν / / νι ὅα - ' 

γαλιλαϊός ἐστιω. Ἠέπε δὲ ὁ πέτρος' ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα 60. 
4) / ΔΝ .. ”/ ” ϊς ) ο. 2 / 

ολεγεις' και παραχρηρο» ετι λαλουντος " αυτου, εφω- 
αν / 

νησεν ! Τ ἀλέκτωρ. Καὶ στραφεὶς παρ Ἀυρίος» ἐνέθλεψε 61 
ω ’ ΝΑ / ϐ Ως / “ .... ο / “ 1 

τω πετεῳ) και υπεμνησνή ο πετρος του λογου 1 
” 4 Ρ ε, 

σου. κυρίου, Ρ ὡς 
] , / 

σαι Ἱ, ἀπαρνήση µε τείς. 

λαυσε πικρῶς. 9 

. 5 ια. λα. τς εκ ών -- 
ειπεν αυτῳ' οτι πριν αλεκτορο Φωνή- 

. : / 

ΣΚαὶ ἐξελθὼν ἔζω 3 τ, ἔκ- 69 

]ά / . ” «δ/ , 

Καὶ οἱ ὤνδρες, οἱ συνέχουτες ἔρο σον {ησοῦν, ἐνεπαι- 65 
. / 1 ζον αὐτῷ, Ἡ δέροντε. Καὶ περικαλύψαντες 3 αὐτὸν, 64 

ε / 

Το, 5 Το πέτρος. ἔαο αὐτὸ». 

(4) Ξ ΒΡΧΑ ον, ΚΙΙ5. Ι. 28. 5Ί. (9)Ξ0. 151. εαπί. σαἰ. Ἅ({(ο) ῥήμα- 
191. 145. Ἐν. 18. αἱ. 18. εί ΒατῦΏςγ. 

2. Μί.ο. Ε. ρ. αἱ. ὃ. 8ΥΓ. Ε6158. ΑΙΓ. 

Άγια. ΔΗίΠ, αχ. 1. (χο. ομηί. Γος.) 

βε]ιο]ία ἵπ Μί. ἀ. Εἰ, νιπἀ. (8) Ξ 
Ὦ. Ῥετε. Ρ. οπηί. Ῥορι οἶδα αὐσὸν Ρ0- 
πυπέ ΒΙ,. Ασπι. (8) εἶπεν σὸ αὐτὸ. 
Ώ. «αηπί. αἱ ἴιμ οι εΟ εΤάδ δΕΠΙ- 

ΦεὈ, ΥετοΏ. οοςὈ. νἰπά. ΑΙ αΠ{ετ, 
(6) ἔφῃ. ΒΚΙΙΜ. 19. 69. 124. αἱ. Ἰ. 
(1) ἐπ᾽ ἄληθείας λέγω. Ὦ. οαπέ. | 
ἰα᾽ ὦλμέ. «0))Ὁ. (4) αὐσῶν. 191. 

«Γεδι νετο. (19) σοῦ πέπρου. ΧΜ. 
αἱ. Ἰ. Μι. ρ” 5υΓ, Ρ. ο. Δδί. (1) - 

ΑΡΑΙΜΒΕ. 1. 18. 69. 106. 194. 191. 
151. 990. αἱ]. 99, Ῥ]ητεδνα. Μί. }. 
8]. 18. Ἐά. (αι) «:990. |. ὁ κύριος] 

Ξ-Οοά. 9. ὁ ἰησοῦς. Ὦ. 61. 106. 1943 

191. Εν. 6. αἱ. 5. Μι. ΙΤ ντ. ές, 
(δυτ. Ρ. Ἰιαῦεί τεο. Ίπ πι.) Ῥοις. Ρ. 
Ο0ορί. οαπί. | ἐνέλεψε] ἀνέολεψε. 
191. 140598 α]. 2. ἐπίθλεψι. 69. 146. 

το. ΒΙ.. ΤἹ. 1068. 194. Βε]ο]ία αρ. 

Μι. | ξ- τοῦ λόγου. Μι.π. Ἅᾖ{(Ρ) ὃ 

16τ. Ἑν. 18. 19. Ατ, τοπ. τρ. ὃς. 
νε] ὅν. 8υ;. Ῥετς. Ρ. ΑΠ. Ατπι 

(ᾳ) -Ι- σήμερον. ΒΕΙ,Μ. 19. 49. τι. 

το. 10τ. αἰ. 8. εί Βατόετ. 1. Με, τ. 

ΑΤΓ. Οορί. 411. 8ΥΕ, Ρ. ο. αλί. Βαχ. 
Ἱίεπι γογοη. «ΟΡ. Απίο φωνῆσαι Ρο- 
πηυηί 69. 194. (ες) Υ9.69. Ξ νετο. 
νεΓοη. νἱπάἀ., οο{ῦ. (2) Ξ- ΒΕΡΚΙ, 

Μ. 1. 10. 49. 61. 194. 12τ. 191. 151. 
2964 αἱ. 91. Μί. Κ. ρΆ Ζ. Οορί. 
Ατπι, 8]αν. Ὑυ]ς. πι. οαηέ, Βε]λο]ία 
ἱη Μι ἆ. (0 ΒΡΙΜ. 49. 101. αἱ. 
ὁ. ΑΓΙ. Οορί. ΥΓ. Ρ. πι. δεί εᾱ, ἵω 
πι. Ύ υἱς. Τί. αὐτὸν σὸν ἰησοῦν. 194. | 
- νἰπά. {(α) -- Ὦ. 69. 8υΓ, Ῥες, 
Ρ. Αγ. Ρ. οὃηί. γετο. Υετοῃ. εοτΏ. 
νἰπἀ. οο]). λαΐροντες. 151. αἱ. 17. Μι. 

Ρ. 8ἱ.8. (κα) αὐτὸν ΒΙ,. Οορί. νὶπά. 
«ΟΥΡ. 1έοπι γετοῦ. οοἱΡ. αὐτοῦ τὸ πρόσ- 
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ἐτυπτὸν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον' καὶ } ἐπηρωτων αὐτὸν, λέ- 

66 γουτες"' προφήτευσον, τίς ἐδτιω ὁ παΐσας σε. Καὶ 

ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεφον εἰς αὐτόν, 

λ ες ... ι ο 7 .ν. / ν Ξ / 
66. Καὶ ὡς ἐγένεέο ἡμέρων [ουνήχθη τὸ πβεσθυτέριον 

{οῦ λαου. 2 ἀρχμερεῖς σε καὶ γθαμματεῖς, χαἳ ἃ ἀνή- 
// μάνα 9 λ / ην εν ΜΗ / ) 

γαγον  αὐτον εἰς τὸ συνημὸ αὉ ἑωυτών, λέγοντες 
ο άά λ ο ος ΝΔ ὰς ἆ “/ 5’ δὺ 3 ὦτ 

67 εἰ συ εἰ ὁ χριστος» εἰσὲ ἡμυ. Ἠίπε δε αὐτοῖς 
νι ετω ον 3 λ 6 ᾽ λ δὲ τε 3 | 

68 ἐὼν ὑμῖν εἴπω, οὐ μή πιστεύσητε' Εὰν δε καὶ ἐρω- 
/ 3 ΟΠ Ν, ΦΑΝ: // 5 ο αυ / /“/ ν λΝ 

60 τήσω, οὐ µῆ ἀποκριθητέ . μου ὃ  ἀπολύσησε. Απο 
Ἡ ” ο. ς ᾱ] ο” 3 4 ΄ / 2 ο» 

σου νυν " ὃσται ὁ υἱος του ἂνθρωπου οιθήμιενος ἐκ δεζιὼν 
” / ω ω 5 ο Ν .” .' ο 

”0 τῆς δυνάμνεως ποῦ Φεοῦ. Ἐνίπον ὃξ πάντες σὺ οὖν εἰ ὁ 
ϱὶ ” . « Ν Ν ) . 2/ ι. ο” / ο 6 

: υἱὸς τοῦ «εοὺ: ὁ ὃξ πρὸς αυτους εφη’ υμεις λεγετε, οτι 
αρ) ς λ ο” ΄α ι” / 

ΣΙ ἐγώ εἶωι. Οἱ δὲ εἰπον" τί ἔτι χρέίαν ἔχομεν µαρτυ- 
ὡδ κ "ν 3 ως / » » / » 
ξίῶς} αυτοί 706 Ίμουσο[εν απο του στοµατος αυσουο 

Ν Ἡ ε] Ν 6. ψ οἳ .4 2 ν» /4 ]ς : ῤ 

Ιι Και Ἰανασταν οπαν στο πλήηύος αυτων, [ ἤγαγον 
»- κ 3 λ κ / . 2 Ν ρω 9 

Φ αυτον επι τον πιλάτον.] Πρξαντο δὲ κατηγορεν αυ- 
υ / . '-Ὁ ϱ/ δ / ] Ν-4/ “ 

σου, λέγοντες' τοῦτον εύβομεν θιαστρέφοντα τὸ Έθνος, ' 

τὰ. ὶ 
ος αὐτῶν, Κάνε). 

ωπον. Ἱ. απ]. ῦ. Αν. Τοπη. Ἠπρ. αὐτοῦ τὸ (6)Ξ- 0, 80. 149. εαιιτ. (ά) -- 
πρόσωπον, ἔτυστον αὐτὸν, καὶ. Ὦ. 191. ὮὉἙὮ. 61: οαπ!. (ο) καὶ ἐὰν. Μί. πα, 

ΆἉγιι. οαπέ,νετο. Ὀίτυπιαιαο οοπ]ήΠ-  οοἱυ. ΤΠεορΙγΙ. ἰὰν. Ὦ. οππί. νοΓοΟἨ. 

δίέοτις, (5) ἔλεγον. Ὦ. 8γν. απ: νοτςο, νίηά, «018. ἐὰν δὲ. Β1,, 295. αἱ. 

ἵεπι γετοπ. «00, | -- αὐτὸ. ἘΚΙ,. 8. Ἀντ. ΟΥΥ. εἰ δὲ καὶ. ὅθ. (8)Ξ81., 
49. 49. Ἐν. 18. (5) - αΠ. 64. ἍΜι.πι, Οομί, νετς. 05, (6) -- 
Ἐν. τ. Μι. Υ. καὶ ἄρχιερε. Ὦ. 116. ὮΒΙ, 191. 151. Οορί, {ογ. ΟΥΤ. Απιρυ, 
αισὰ ἀρχιερέων καὶ γραμμωτίων. 15η. (αἱ) -- δ. ΛΒΡΙ, Οορί. Αππι θυτ, 
Ί.ττσε. δ. 1. 11. στ. τὸ. 89. 255. ϱρ. ο, ἃδί. Υυΐς, οβΠί. Εο5, νῖπά. ΟΥΡ. 

αἱ. 12. Μι. Β. αἲ, 16. Ἐά. τετο. ΑΠΟΓ, γὰρ, Οτί6, οοΙῦ, (1) ἀναστάν- 
(4) ἀπήγῶγο. Ὦ]Κ. 69. 194. 191. τε, Ὦ. 91. 181. αἱ. 9, -οαηί. Ἰΐθπι 
116. αἱ. 6. Με. Β. Ε. θεππε]. Ἱ.ο. Ρ. 3ἨΜί, { δεπις]. 6. 4. (0 ΑΒΡΕα 

Ὁξ. ψ. Ἐά. 5ΥΓ. Ῥ. ἵππι. Οτὶρ. ἆπα- ἨΕΙΙΜΒ. αἱ.46. Μι. ΒΥ. αἱ. 18. Εὰ., 
τ φάγοντες ἤγαγον. Απ. (ϱ) ΒΚΗΕΜ ἍµΒγγ.αίτγ, Οορί. Αγπιι ΒΙαν. Ὑυ]ς. Τ:. 

Β. 918 (ο, αἱ. 10.) Ἐν. 6. αἲ. 19. Βαίγπι, (9) Ξ 1. σὸν λαὸν. 151. σὸ 
Ῥ]υγεδνα, Μι. ΒΥ. αἱ. 19. Εά. ΟΗΕ. (ον Μι, Β. | ἡμῶν ΒΡΚΙΙΜ. 18, 
ποννς .. α. 05 



988 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  οβΡ, ΧΧΙΠΙ, 
τν  Ἡ . / .. εν 

 κοὶ χωλύοντα καίσαρι φόρους διδόναε, Ἡ Ὁ λήγουν 

ἑαυτὸν Ζβιστὸν βωσιλέα εὖ εἶναι.  Ὁ δὲ πιλάτος Σπηρώ- 4 

σήσεν αὐτὸν, λέγων" σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; ὁ 

δε ἀποκριθεὶς αὐτῷ έφη" σὺ λέγει. 'Ο δὲ πιλάτος 4 

εἶπε πρὸς σοὺς ἄρλιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους" οὐδεν εὐ-  - 

Εἶσκω ἀίτιον ἓν τῷ ήννην τούτῳ. Οἱ δὲ Ρἐπέσχνον, 5 

λέγοντες' οτι Ἱἀνασείει τὸν λαὸνν ' διδάσκων" πωθ’ 

ὅλής ας 9 ἰουδαίας». ἄρξάμ, µενος ἀπὸ τῆς γαλιλαΐας ἕως 

ὧδε ί, Πιλάτος δὲ ἀ ἀκούσως υ φαλιλαίανς ἐπηξώτησε», ὁ 

εἰ ὁ ὤνθρωπος κ. αἲός ἐστι. Καὶ ἔ ἐπιγνοὺςν, ότι ἐκ τῆς 7 

λας ἠρώδου ἐστὶν, ἀνέπ ολα. αὐτὸν πρὸς «ἠβώδην, 

ὄντὰ καὶ αὐτὸν ἐν ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 

Ὁ ὃὲ ἠρώδηρ. ἰδὼν σὸν ἱήσοῦν, ἐχάρη λίαν. ἦν γὰρ έ- 8 

λωνχ ἐξ Ιμανοῦ΄ ἐδεῖν αὐτὸν, διὰ το ὠπούεμω ΣΞ-πολλὰ, 

πββὶ αὐτοῦ. καὶ Ζ ἤλπιζε τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ 
Δ ’ “/ η] το ΔΝ Δ ” / ε υ] 3 

Υιόµιενο. Ἰπηρωτα δὲ αὐτον ἐν λόγοις κανοῖς' αὐ- 9 
Ἀ Ν λ κν ᾿ | / 2 ιο 

σος δὲ οὐδὲν απεκρίνατο αὐτῷ. 
. υ ’ Ἡ ο”. . 

χιερεῖς καὶ οἳ γραρμματεῖς, εὐτόνως κωτηγοροῦντες αὐ- 
ω τν ) Ν τα εν Ν Ἀφ ο 

σου. Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ ἠρώδης συν τοῖς στρατεύ- 11 

Ἐμστήκεισαν δὲ οἱ ἄθ- 10 

ε ” ο ι ν φ πώ λα. ” Β 

µασιν αὐτοῦ, παὶ ἐμπωίζας, περιθαλὼν αὐτὸν ἐσθητα 

λαμπεὰ», ὠνέπεμυψεν αὐτὸν τῷ πιλάτῳ. Ὁ Ἐφένοντο δὲ 19 

09. 106. 118. 194. 191 α1. 294. εἰ Ρατ- 

νος, 9. Μί. Β. ο. 5εππε!, Ε. δεπιε]. Ἱ. 

η, ζΗ ψ. 8ΥΤ. υίτ, Αγγ. Ῥογες. ΟοΡί, 
3. Ατπι, βίαν. Ὑυΐς. ΤΠ. Εαίηνπι, 
 -- ὑμῶν Μ.Χ. (αι)--1. | οἱ σοῖ- 
υεπέεπι (καταλύοντα) ἴαφεηι ποδίγαπι εί 
Ῥγορλεία», εἰ ΤῬγολεθεπίεπι, ΝΕΓΟΠ. 

οοτΏ, νἰπά. «οἱ. Μπι, σαί. ΜανοῖοἩ 

αρ. Ερὶίρα. (η) -Γ κα). ΒΙ.. 106. 
Ὁυγ. Ανγ. Αἰπι. Ύ μἱς. Ἡ. εχκο. οαπέ, 
γετςο. «οἱ. (ο)ΞΜί. Β. | ΞΞχριστὸν. 
Μι. τ. (ϱ) ἐνίσχυον. ΏΗ. 69. [ου- 
ἕίμο ἀἰοεῦαπί, οαη{. (ᾳ) ἄναπείόει, 
Μι. ο. βεπια]. οεζιοῖέ, σαπί. {(ε) Ξ 

ϐ64.νετοπ. νίπὰ. (8) γη, Ὁ. οιπίν 

(8) -ἵ- εἰ Π]ΐον ποδίγον εἰ τςογεδ αυεγ- 
εέ α ποδί; Άοπ επίπι δαρίίαέιν 
ἶομί πο». «οἱ 5. Βγίσογοτο αζάλίαπιεηἡ 

Ῥατίοπι οίίαπι Ματεῖοη αρ. Ἐρίρηι, 
Ἱορευαί ν5.9. Ρ08ί διδόνα,. (1) -- ΡΙ.. 

Οορί. (κ) Ξνετς, ἐξ χανοῦ χρόνου, 
ἨἩΜ. 1. 19. 69.194. 191. αἱ, 90. εί 

Ῥατρετ. 1, Μέ. ϱ. τ. (Ύετες.) ἐξ Ἱκα- 
νῶν χρόνων, ΒΕΠ,. 151. οαπί. σὐἱ0. 

()ΞΡΒΡΚΕΙ.. 1.49. 181. 101. α]. 10. 

Οορί. 4541. Αν. Ρ. οαπί, Τεφιοηέεήν 
νεγο. ΑΓπι. ΑΙ ροδί αὐσοῦ Ῥομυσέ, 
(5) ἐλπίζειν. 151. (4) Ξ 6. 16.509. 

Ἁγτ. (ϱ) Υ.. 19: Όντο δὲ ἐν ἀπδίᾳ 
(1ἱέεν οδΏέ, ἀἰδδεπδίοπε; «οἱ Ρ,) ὁ ο λά. 



17 ἀπολύσω. ᾖἵ -- 

18 κατὰ ὁορσην ένο, 
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Φίλοι ὃν τε πιλάτος καὶ ὁ ἠξώδης ἐν αυτῇ σῆ ἡμέρς 

-μετ' ολλήλων' προυπΊρχον γὰρ «εν ἔχθεῳ ἐ ὄντες πθὸς 

19 ἑθυτούς. ιλάτας δὲν συγαφλεσάμ τοὺς «αθχμερεῖρ 

14 καὶ τοὺς ἄρχοντας μαὶ τὸν λαὸν, Ενπε πρὸς αὐτούς" 
/ ή Χ / ” ϱ . / 

προσήνεγοτε (οι σον ὤνθρωπον τουτογο ως ἆ οποστβέ- 

οκ να / κα . 2 κ πα ε -. ο ’ 
Φοντα τὸν λαον' καὶ ἰδοὺ» ἔγῶ» ενώπιον υµνων ανακβινας» 

δὲ .” α2 αν / ΄ “/ 

ουδεν εὗρον "ἐν τῷ ἀνύρωπῳ τούτῳ αίτιο, 
8 ” ι) ι) 4 

15 ρείτε κατ αυτου. 

““ "Ἔ ο β. 

ὧν κατηγο- 

Αλλ' οὐδὲ ἠρώδης᾽ ἔοο ἀνέπεμωψα 
κος ε ” Δ κα ντ 5 4 »ὴὰ 2/ / 

700 ορᾶς υμ ως προς ουσον, αι ἶδου, οὐδὲν οζιον ονά- 

3 Ν / [Ἡ 
16 του εστι πεπραγµενον 

σες᾽ αρ σουτον, ὠπόλυσον δὲ ον 

ι] -” 

ΟυτΤῶ. 
/ ιο αν αὶ 

Γἱαιδεύσας οὖν αὐτὸν 
, / Ν ώσ 2 / .»  » 
με δὲ εἰγεν ἀπολύει αὐτοῖς 

/ Ν λ / 

Απβκρώξών δὲ ρΑσάα, λέφου- 

σὸν΄ (βαραξεᾶν" 
ιο ΄ 8 

19 Ὅστις ἦν διὰ στάσιν τιὼ γενομιένην ἐν ση πολει αΐ 

21 προσεφώνησε 
/ ] ” 

πι «)έλων ἄπολυσαι 

/ 90 φύνον βεθλημένος εἰς φυλακήν. Πάλη ] οὖν ὁ πιλάτος 
η λ ) κ ΑΜ 

σον /1σουν. Οἱ δὲ 

8 Ο2 ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὺς ἡμᾶς. 

σος καὶ ὃ ἠρώδης, ἔγένονσο φίλοι ἐν αὐτῇ 

τῇ ἡμέρα. ἵ). εαπέ. «οἱ. (αάάῑέ (πιεῃ 
ο]: παπι απίο ἐπίπιέοί εγαπέ αι ἵπ- 

υἱοοπ.) Οτάο νεγρογπα ναγ]ε πιυί(ᾶ- 
(ασ ἵη «οἆ.ρν. (9) ἔχθραν ἔχοντες. 

935. (4) διαστρέφοσα. 1. 195. 69. 

194. 101. αἰ. 102, οἱ Ῥατρετ, 2. Μι. 

4  Ε,δρπιο],π. (6) αἴτιον ἓν αὐτῷ, 

ΓὈ, 59. πια[ὲ ἐπ εοψά: επηέ. ἓν αὐτῷ αἴσιων. 

69, 194. ΒαΠ]ἡ, αἴτιον. Με. ο. 5εηιθ]. Ι 
Ξξ αἴτιον, ]. 191. ΑΙῑις. ο. αὐτοῦ 

Ῥομ]έ 157. Απίε οὐδὲν Άγια, ἄξιον,νετο, 
(2 ΞῦὈ. 59, εαπί, | Ξ κατ. Α,. ]. 

ρ, 191. 2ἱ86, Μι, Β. ἔ, βεπε]. 

(5) ΗΚΙΜ. 893 149 ἵη πι, 146. 
101. 184. αἱ]. Τ. Οορί. Ατγ. ΡΗ1Χ. ναε, 
309. Ῥος]. Ἱέοπι (5οἆ πρὸς ὑμᾶρ) Β. 
Βντ. Ρ. πᾳ5. ἵπ πα, Γεπεϊκὲέ οπέηι οι 

4108, παπι γεπεἰνὲ 05 αἲἲ ἑἴίωπι, ρα. .. 

|| ἀνέσεμψ α] ἁηπιμψεν. Μι. Β. | ὑμᾶς 
πρὸς αὐτὸν] αὐτὸν πρὸς ὑμῶε. Ἱ]. 5. 
Ρ. ἵη πῃ. σαὶ. Ντη. Ἰίοπι Μέ. τ, αὐτὸν 

πρὸς αὐτὸν, ΘΥΓ. Ρ618δ. ΑΓΙΑ, 8ἱὰΥο 

Μακ. πρὸς αὐτὸν. Μί.-  Ψ. αὐτὸν, Ὦν. 

191 (1) -{- ἐν. Ὦ. 19. 40. 68. 60. 
91. 194. 151. Ἐν. 6. 19. αἲ. 19. Μι. ς, 
εεπιε]. σ. πι. Γ. 10. βαν. ΤΠδυρίγ!. 

(1) ξ- ΑΒΚΙ,. Όορι. δαΠίά. νετς, 
Ῥορίνς. 19. ροπίέ Ὦ. εαηί. || κατ’ ἔορ- 
σὸν]--60. κατ᾽ ἐνιαυτὸν. Μέ. τ. εεοη- 
πι εοπο ο] ὕπεηι, νοτοη. Απίε ἀνάγ- 

χην ροηίέ Μέ, 19. Απίο ἀπολύενβ. ΜΕ. 
ο.5, Ατπιι Ῥουί ἕνα Με, π. || αὐτός] 

Ξ- 0) Μι, γ. 6ΠΊΠΙ6Γ, Απίςθ ἀπολύειν 

Ῥοπῖι 69, Ῥοδί ἕνα Μί. ο. | ἕνα] 

δέσµιον. ΑΓΓ, ἕνα δέσµιον. Ἱ]. 106. 999 

τη τη, 91.4. Μί,τ. Ῥοτει Ρ. ΒΥΕ, Ρ, ϱν 

ου. (Κ)ΞΛαΗ. 19. 89. 985. Εν.6, 
ΛΙ Μι. ΡΥ. 8]. 14. Εὰ, ΤπεορΗγΙ. 
(1) δ. ΑΡΙ,. 194. 151. 6ΥΥ. Οορέ. 
γι, Π. } Ξ5 ΜίΖ. Ατπι Ῥογε. κ, 
{ο]. (αι) -ἰ- αὐτοῖς. Β!,. (6ι.ρ. ”.) 

194. 131. -ἰ- αὐτοὺς. Ὦ. 19. Ιίοπι 69, 

ΘΥΓ. Ὢ6υβ, Ν. Οορί. ἀλίι. Υυ]ς. τι. 

(4) ΞΗ. αὐτὸν. 1. 191. Μι. Εν 5οιαε], 



290 ΙΕΥΑΓΤΓΕΛΙΟΝ 
ΙΙ ν, ον Ἱ αλά ή ή. ο ο ο 
"επεφωνου», λεγοντες' Τωρσταύρωσον, σταυύρωσον οαυ- 

0ΑΡ. ΧΧΙΙΤ. 

/ ε Ν / ο’ ν , ο πα Δ ' κκ «λίά 
σὀν' Ο δὲ τριτον ειπε προς αυτους" τί γαρ καπκὀν εποι- 23 

αν ΄ ᾳ ολ) 2/ // 9 / τ ες οὐ δὲ 
σεν οὐτος: ου9εν αἱτιον ἄνοτου ᾿ ευρον εν αυτῳ 

’ .’  οἳ 9’ 2 1ν ώς, « | 

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. Οἱ δὲ ἐπέκειωτο φω- 23 
νω αν ᾗ η κ ω ει . 

ναις ϱεγαλαις αἐτούμενοι αυτον σταυρωθηνοι" και α- 
/ ἳ "τς Ν .» «Ὁ Ν ” ι / / Ν 

σίσγυον αἱ φωναὶ αὐτῶν "καὶ τὠὼν ἀρχιερέων. ὉΟ δε94 
/ ας // / Δ 2) ω) ι / 

πιλατος ἵ επεκρινθ. γενέθαι το αιτημα αὐτῶν. Απελυσε 98 
Ν Ν ή , Ν / // 7 . . ή 

δε Ἡ ῇ σὸν Χ διὰ στάσιν καὶ φόνον (εθλημένον εἰς Υ τὴν 
λ 6] . ” .ὺ ν. ”” / ” ’ 

Φυλακήν, ον Ίτουντο" τον δὲ ήσουν παρέδωκε τῷ )ελή- 
9 - . .. 4 . 

Ματι αυτων. 

Ανν | / Αα / 

Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτὸνν ἐπιλαξόμμενοι ” σέμωνος τι- 26 
/ νι ” κκ. ν ” 

νος κυρηναίου " Ἡ ερχοµένου ἀπ' ὠγροῦ, ἐπέβηκαν αὐτῷ 
/ / ”“ ” . ' / ο] 

σὸν σταυρὸν, Φέρειν ὃ ὀπισθεν τοῦ {ησοῦ. ᾿Ἠκολούθει δὲ 97 
3 ” Ν .» -” ” -” πο Ἡ 

αυτῷ πολυ πλ]ηθος τοῦ λαοῦ καὶ "γυναικών, οἱ ἃ--- 
λ. Ὁ κ Ἆ 

Στραφεὶς δὲ προς 98 
αρα κ» . ιο / ο Δ ον / 

αὐτας ὁ ἰσους, εἰπε' 33υγατερες ἱερουσαλὴμ, μη βλαί- 

να! 5 4 . δ / ε) / 

καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρῆνουν αὐτον. 

α ην ο μ. {ν/ Ε Ν “.- Σε ΔΝ Ζ ας ά. Χ 

ετεεπ “εροε πλην εῷ εαυτας κλαίετε, καί επι τα 
/ ε ” 4 ] ο 5 δε ς 2 Ες «3 

σέκνο υμων. ὋὍτσι {δοῦ, ἐθχονται Ίμεραι, εν αὲς ἔρουσι’ 23. 

π Ω32 σταυροῦ, σταυροῦ. 

(ο) ἐφώνουν. 1. αἱ. 9. Μί. τ. Βά. ἔκρα- 
ξαν. Ὦ. (9) 80. Ο5ῖς. εαρε ΟΥΓ. 

᾿Βελο]ία αρ. Μί. 

'Ό. οὐδὲν ἄξιον. Ὦ». Ἐν. 19. αἱ. 8. Μί.ς. 
Ρϊ5. Ε. βαπιε]. ΑΥΤ. Ρ. ἵη πι, Βαν. 

γοτο. οοἳῦ. (9) εὑρίσκω. Ὦ. ΜΕ. πι. 
γυ]ς, Τί. οχς, νετο. σα. ᾽ (6)Ξ8Ι., 

190, ϱτ. εἰ Ἰαί. Λας. Οορί. Βα- 

μιά, γυῖς. Τί. εςχς, εαπί, εο]δ. Ὀτὶκ. 
(4) ἀπέκρυε. ϐ]. αἱ. 4. Μι. Β. (α)Ξ 
΄ΑΡΕΙ,ΡΡΕ. 10. 98. 96.40. σΊἹ. 61.69. 

04, 89. 121. 190..0Υ, 149. 918 (ο. 4, 

6.) 29565. Ἐν. 6. αἱ. ὃδ. Μι. ΒΥ. αἱ. 
18. Τά. Ῥετα, Ρ. Οορί. (8ΥΤ. Ρ. παβεί 
ς, ο), «απ. νους, | -|- τὸν βαραξθρᾶν. 

1. 12.61. 09, 194. 191. Ἐν. 18. 19. αἰ. 
49. Μί, ο. δεπαε]. Γ. 6εππε]. Υ.Χ. ΑὖΠι, 
(κ) ἕνεκα φόνου. Ὦ. εαπί. (ὐ)ΞΒΡΕ. 

ι ο” 

. Ά αυτοίς. 

(ᾳ) οὐδεμίαν αἰτίαν. 

τι. ΤΠεορΙγΙ. 

5Τ τοῦ. 

“69, 906. Με. Ε, δοπιε!. ρ. 11. Ονὶρ. 
(4). σίµωνά σινα αυρηναῖον ἐρχόμενον, 

ΡΟΡ. 389. 194. Ἐν. Ἱ, ἵέεπι (8Ώεααε 
τινα) Ἱ,. σίµωνά σινα κυρηναῖον τοῦ ἐρ- 

χαμένου. 09. (4) Ξπσοῦ (5. τὸ) ΑΒΟ 

ΡαΗΙ.ΡΕ. 98. 106. 194. 191. 151. 
930. Ἐν. 6. αἱ. 99. Μι. ΒΥ. αἱ. 90. 
Εᾱ. Τπεοριγ]. (0) ὀπίσω. 94. Ἑν. 
18. 19. αἰ. 2. Μι. ο, Ὀῖδ. πι. Τµεο- 
ΡΙΙΥΙ. ἔμπροσθεν. 19. (ο) γυναῖκερ. 

Ῥ. Μι. πα, 8ΥΓ. ῬετεῬ. Ρ. εαπέ, Ὀτῖχ. 
εοἶν. (4) - ΑΒΟΡΙ, 33.918(9. 
α]. 6.) αἱ]. 5. 8υτ. Οορίέ. Ατπι Υι]ς. 

(ε) ἐμο). 99. τ1. 151. 
Μι τ. ᾖ -- μηδὲ σενβεῖτε. Ὦ. σαπί. || 
ἐπὶ (οςΞΕΏ. Τί. (εχο. Ὀγὶχ. ΕοΓ. «οἱ ϱ.} 

Απιὸῶς. {0 ἀλλ. Ὀ. (Ὑπαἱς. ΤΠ.) 
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/ ο ” λ ων ῤ ο ο 2 Φ Ἡ ν 

«ακαρια! αί στειθο χαίΐ χοιλίαι αἱ ου ΕΥεννησα»» παί 

6ΑΡ. ΧΧΙΙΠΙ. 

. | / / -, 

40 μαστοὶ οἳ οὐκ ἔἐθήλασαν. Τότε ἄρξονται λέγευ τοῖς 
2 / 5 » ϱο . Ν ο” ο» ’ 

ὀρεσι' πέσετε εφ ἡμᾶς) καὶ τοῖς [βουνοῖς' καλύψατε 
ο ” 6 ας . ε ” / . ας 5 .” 

ο] ἡμᾶς. Ότι εἰ εν τῷ ὑγρῷ ζύλῳ ταυτα ποιουσιν» εν τῷ 
” / : . / ’ 

40 ζηρῷ τι Ἀγένηται: ] ϐ) Ἔφουτο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κα- 
” κ' ͵ ” ” 

Κοῦργοι συν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι, 

κ ο. »” ” Υ / ἃ 

4 Καὶ ὅτε Κ ἀπηλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμωενόν 
/ υ λ 

ρανίον, ἐκεῖ εσταύρωσαν αὐτὸν κοιὶ τοὺς κακούργους" ὃν 
” 1 ' ” ”» 3, 

9. μὲν ἐκ δεξιών, ον δὲ εξ ἀριστερῶν. ΙΟ δὲ ἑησοὺς ἔλεγε᾽ 
χ 2/ 3 ] . ” Ν ὃ / κα “/ α΄ 

πάτερ, ὤφες αὐτοῖς' οὐ γὼρ οἴδασι τέ ποιοῦσι. Ἱ δια- 
/ ” / 

µεριζόμεενοι. δὲ τὼ {μάτια αὐτου, ἔδαλον Ἡ οὐ κλήρου. 

ορ Καὶ εἰστήκει ὁ λαὸς ο) ρωρὼν. ἐξεμυκτήριζον δεραχαὶ. 
5 κε 3/ ” λ 2 ω /4/ / . “/ ε” ; 

ο ος αρχοντες Ὁ-- συν αυτοίς» λεγοντες' ἄλλους "έσωσε 
/ ε Ν ἡὐ 2 πν ν 2 « Ν ϱ » . 

σωσᾶτω εαυτον, 3 εἰ οὑτος ἐστι ο χβιστοςν ὁ του «εοῦ 

αν Ο) κλήρους. 

(6) ἔθρεφαν. Ἠ1,. 191. ἐξέθρεψαν. 1). 

Ἱ. 118. Ῥντ. Ρ. ἵπ πι. εδιεπυεγιπέ, 

νετο, πιέγτετιιπ{, ο8Ώ{. νετοῃτ. «οτῦ. 

αιιγἰοαυεγωπἰ, ο) Ὁ, Πποίαυεγιπέ, Ν αἱ. 
 τϊίκ. (1) γενήσεσαι. ὮΚ. ΤΙ]. 106. 

9ΦΙ8 (ο. αἱ. δ.) αἱ]. 10. Μί. ο. τ. ᾖᾗεί, 
γα]ς. Τί. Γαοἰεπί, «οἱ Ὀ. γίνεται. Ἐ8. 

"Ἐν. 6. αἱ. 4. :Μί. ᾱ. Ε. δοπιο]. 11. 
") Υς. 95 Ξ- ὔπ. Τη Εναησε]Πείαγ]ϊς 

᾿(ας18. 19. Μί. ο, {.) ἴαπι Πὶς νείςις 
Ἱταπα οπιπία, ἃ καὶ σοὺ κακούργους Υ5. 

99. αἆ παραδείσῳ ν. 49. οπαἹἑαπίαγ Τη 
΄ππα εοίῖοηπς, «αρ. 23, ]---θ. Θεά ἵη 
ταῖς Ἱεσίτοπίοις (σαρ. 29, θ0---99ν 

49. εί 93, 99---49.) ἴν8δς να] ἵη Ιδάεπι 
"Ἠναησε]Ιδίατ]ῖς τεϊπεηίασ, (1) {λ- 
Ὅ"βον ΒΟΡΙ.Ο. 98. 69. 194. αρ. ΑΙ. 
"15τ. Μι. χ. 8υγ. Οορί. (Άγ, Ρ. Ἰαὰ- 

εῬρεεῖῃ πι͵) γυῖς. Τί. 4) ΞΡΗΡΑ 
Σ(εαρρ]είατ 1η πι. ϱγῶσ6, ποῦ ]αί1Πε) 

88. οαΠί.νοτοή. νετςο. Ἠαῦεπέ Ἱτοῃ. 
«Ἠῆματ, Απιος, Ἠίογ, ΑΠ. |. {ησοῦς] 
κύριο. ϱ. 6ΥΤ. Ρ. ἵπ πα. |. ἔλιγε] εἶπε, 

ΑΚΜ.αΙ. θ.] πάπιρ-- Α. (Π) «5 

Μαγε]οῃ πρ. Τεγί. (ποή αρ. Ερὶρι.) 

(4) Α. 1. 191. ΑΗπς. Ἐν, 14. 96.Μι. 
5. τ. ΥΓ. Ῥ. (5εἆ τες. Ἰαῦοί ἵη πα.) 

Β]αν. Υυὶςσ. νετο. Ὀτὶχ. ουτΏ, {0Υ, 
Άιρ. ἀἱ. (ο) εχδρεείαπει ν αἱς. πας. 

Τί.εχο. οαηΕ. «οἳϱ. (ϱ) -- αὐτὸν. 
Ώ. 1. 14. 69. 106. 131.918 (6, 194. 
αἰ. 6.) 396. αἱ. 11. οἱ Βατοοτ. 9. ΝΕ. 

Β. ο. 5ΕΙΠε]. 6. Χ. 9ΥΤΓ. Ῥουςς, 1. 

ΑΙπῃ. Υυἱο. Τί. Ῥας, (/) - ο». 
1. 118. 191. Μί,ᾳ. γυῖς. τ. Εις. 
(ϱ)Ξ Ὀ. οαηέ, οἱ ἀρχερεῖς. Ὦν. 18. Μι. 

Β. σα!. (8)Ξ ΒΟΡΙ,Ο. 99.41. 69. 

151. Μι. Β. 9υτ. Ῥετε, ρ. Οορί. εαπί. 

:ΥΕΓΟΠ. «ο1ϱ. «ΟΓΡ, ἔπέγα δε, νεο. ει 

Φαζδιμεσίο, βαΐ. Μια. ει ΕΒαγὶδαΐ., 

ἰο].. 6οἀά. Ι8έ. αρ. ὙΝοΐοι. | -ἰ- σῶς 

(σὺν σοῖς.. 80) πρεσθυτέροιε. 80. 920. 
”! μω ” 

:(8) ἔσωσας, σεαυτὸν σῶσον" εἰ υἱὸς εἶ τοῦ 

9 εοῦ, εἰ χριστὸς εἶ ὁ ἐκλεκτὸς. Ἑ. οαη!. 

Ἰέοπι «οἱ. {(α) εἰ υἱός ἔσσιν ὁ χρισσὸς 
"που Ἀεοῦ, ὁ ἐπληκτὸς, Ἑ. |] οὗτος Ξ- Β. 
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φ” δν. 

ΕΛλελτος. ί 

ΈΤΥΑΓΤΕΔΙΟΝ 

ος ο ο Χλὰ .» ἃ ε . ών 
Πνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιώται 96 

' ο / 

Καὶ λε- 97 
μμ Ἆ ο λ ”- 2 /” ο: ι 

γουτες' εί σο εἰ ο (βασιλευς τῶν ἰουδαίων, σῶσον σεαυ- 

σὀν.. -"Ἡν ὃξ 
Ρ] ψ μα. ο ε..ς . Γη Δ ε6, ο ο/4 

"ραμµιασίν ελλήηνικοις καὶ ρωμαικοις καὶ εεραίκοίς »] 
ιι Ν .” 

5 ο δε τῶν 99 

"ρεμωσθεντῳν΄ Μακούργων ἑθλασφήμει αὐτοκό ἀ λέγων" 

εἰ σὺ εἰ ὁ Χριστός, σῶώσον σεαυτὸον καὶ. ννμι ο "Απο 40 

"οὐδὲ φοθῇ 
λ ΄ . |) ” , να - 

δὺ φὸν ο εὀν» ὅτι ἓν τω αυτω αρίματι ἕ οὗ - Κα ἡμεῖς 41 
. ὃ ΕΟΝ . ο 2 /Φφ ᾽ / ν 

μεν δικαίως" ἄξια γὰρ, ὧν ἐπράξαµεν, ἀπολωμξάνομιεν' 

ςΛΡ. ΧΧΙΤΙε 

προσεργόμιενοι καὶ ὄξος προσφέροντες αὐτῷ». 

Ν ϱ] ι Ν Ζ . ο δέ ᾿ .] ι) 

χαιν επιγραφη  γεγραμµενή ἐπ αυτῳ 98 

ω / . // ας κ . . / { 

ουτος εστιν ο βασιλευρ πων ἰουδαίων. 

πριθεὶς ὃὲ ὁ ἕτερος “ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων" 

νο Νας » Ἀὶ 3/ 2/ /“/ απ, / το πω 

ὅ οὗτος δε οὖδεν ὤτοπον επραξε. Και Ἡ έλεγε τω ίη- 49 
πο ἐν. / ἀα η / ιή4 2 ή 2 ” 

σου) μνήσθητι μου, } ---- ΆυρίΕ, Κ οταν έλθης᾽ 1 εν. ση 
/ “ μα Α ιο 5 . Επ οά Σ 

[ῥασιλείῳ σου. Καὶ εἶπεν αυτῷ ὁ Ἰησοῦς' ἀμῆν 43 
λέ Μα. ο 3" Α΄ ή . » μ.ο ) / 
ἐγώ σοι σηεθον μετ ἔρου Σση εν τω παρο είσω. 

ΒΙαν. 9. 3. || ὁ ποῦ εοῦ ἐχλεκτὸς] ὁ 

υἱὸς φοῦ 9εοῦ. 191. 8]αν. 9. Ὦ. ὁ ἔκλεκσὸς 

σοῦ «εοῦ,. Ο. εοἱΏ. 60ΓΡ. σοῦ «τοῦ ὁ 

ἐκλεκσὸς. Ἱ,. 1. 118. Οορί. Ες. ὁ υἱὸς 

9εοῦ. Μι. 19. Ι εἰ] οὐχὶ ΆΑτι. 

(6) ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη. Β031.. 6ορί. 

(8) ἐσμὲν. Ο3 Οορι. 8Υτ. Ἠἱεγος, 0115. 
εἰ, καὶ ἡμεῖς ἰσμέν. καὶ), Ὦ. Ερὶρι. εξ 

σοῦ 9εοῦ, ὁ ἐνλεκτὲς. 13. 69. 131. Αγια. ποθδπεμδ. Εν καπ. Ἅᾖ{(8)Ξ 59. | 
ντ. Ρ. (σα) χαΐρε ὁ βασιλεὺς σῶν ἄτοπον]Ξ-εο]ῦ. πονηρὸν. Ὁ. (8έ. β.) ἐπῖ- 
Ἰουδαίων" περιτιθέντες αὐτῷ καὶ ἀκάνθιον Οπή. ο8Πέ. πια[ὶ, Ν αἱς., Ἡ. (11) στρα- 

στέφανον. Ὁ. οπηέ. «ο]Ὀ. | -- εἷ. Α.1.  Φφεὶ πρὸς σὸν κύριον, εἶπεν αὐσῷ, Ὦ. 
191. αἱ. 8. Μέ. 6. πι. νεο. Ἅ(ἱ)-- «επί. ἔλεφε" ἐησοῦ. Β1.. () Ξ 

ἡ, ΤΩ8. αἲ. 11. Μι. σ. αἱ. 4. Ἐά. ΙΠΜ. 15. 4. Οορί. Ἀψτ. ἨΠΕΓΟΒ. οπηί. 
(2)Ξ-8Ι,. Οαορί. ἔπιγεγραμμένη. ΑΏΟ. νοτς, ΟΥΡ. βοπιε]. Απίε µνήσθητι ρο- 

Με. Β. ο.ηί. Ῥουί αὐτῷ ροπυπί ΟΧ 
19. 69. 194. (α)Ξ- Β051,. 6ορί. 
νογο. | καὶ ῥωμ. καὶ ἕερ. Ξ- Ἐν. 99, | 

χαὶ ῥωμ.Ξ- οοτΏ. | καὶ ἕέρ.--θ9. Απίο 
ῥωμ. ροπῖε15τ. (9)Ξ0. εο]ῦ. Εοί 

ζουδαίων Ῥοπιηί Ὦ. 194. οαπί. οὐυτΏ, 
{οι} (οπ11δδο ἐστιν) Ἡ1,. νετο. | -- ὁ 
ζησοῦς, 1. 1ἱ8. Λιία», Μι.ςσ, | ους. 
πέτος. (9)Ξ0Η. Εν. 26. εαΗ{. συγ- 
κρεµασθέντων αὐτῷ. ΜΙ. 19. Ἀντ, 8ΥΝ. 

Ἡϊειο.  (4)ΞΕΌ. εαπί. || λέγων" εἰ] 

οὐχὸ. Β].. Οορί. Ιίοπι νεΓΟΠ. γετο. 
σος, | εὖ σὺ εἶ ὁ χρισσὸς] εἰ υἱὲς εἶ σοῦ 

Πές. «οτῦ. ΡΕΙΧ. {πσου. ΟχὶΡ. 5εππε].. 
(κ) Ξ Ὀρ0. οππέ, (1) εἰς σὴν βασι- 
λείαν σου. ΒΙ,. ΟοΡρί. Υ υἱς. Ὀείχ. {ογ. 

εο1», οοτϱ. Παγ, Απο, ἐν σῇ ἡμέρᾳ 

σῆς ἐλεύσεώρ σου. Τ). οαπί,. (πι) Υ9, 
43-- Ματεοῖοι αρ. Ερϊρα, Μαπὶςμαρί 

αρ, 0ἨσΥ5. ΑΜαπί αρ. Ο5ὶς. (η) ἄπο 
κριθεὶς δὲ ὁ ἠησεῦς εἶπεν αὐτῷ τῷ ἐπιπλή- 

σουτι. (1εΡ. ἐπιπλήσσοντι, Α Ρργίπια εγΏέ 

ἐπλήσοντι. ἀἰαπίέ φιὲὶ οὐ]υγςφαδαί είπα 
[6ς[].αΙέοσπι Ιαίσοµεπι, νν. 40, Ἱεανέ.) 
Φάρσει. Ὦ. εαηί. || ὁ ἐσοῦς]ΞΒΙ.. -- 

ὦθ. Οομί. -{- Ογο(ίεᾷ οοἰς, 
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.” : ΔΝ . Ν ο ιο ᾿ λ / 2 ΄ 3 ..υὐὁ 

Δ4. Ἡν δὲ 9 ὡσεὶ ὥρα Έκτη, Ὦ καὶ σκότος ἐγένετο ΕΦ ολην 

ςΛΡ. ΧΧΙΤΙ. 

τλ .ν / ϱ/ 2 “/ θά, ’ εσ // 
46 την φἠν, έως ώρας ἐννάτης. α--- Και εσκοτίσθη ο Άλιος 

στ ν 52 / Ν / ο 1 ΄ // 8 

460” λαι εσγἰσύη το καταπετασµιο του νὰον μεσον. Και 
, ; ' 8 . ε ο ιά / 2 ”. 

ο Φωνησας φωνή ΜΕΛ ο ἰησοῦς, ειπε" πατερ» εἰς χείρας 
η ' ι [ , // λΝ ” Ν ο 

σου "Οο παραθήσοµαι τὸ πνευμά µου" ' καὶ ταυτω εἰ- 
11 ̓  .. ΔΝ εε / Ἆ .” 

]δων δὲ ὁ ἑκωτόνταρχος τὸ γενό- 
ή “ σνὸ  Ὀμχὰ 4 / ασ} α 

Μ.ενΟ»» :ἐδόξασε σον 350)» λεγων᾽ οντως ο ὤνβρωπος ουτος 

Ἆ .] / // 

47 πὠνν εζεπνευσεν. 

, 5’ Ν β ”/ 

-48 δίλωιος ἤν.. Καὶ πάντες οἱ συµπαραγενόµενοι ὀχλοι 
”»Α λ ΜΗ ΄. χ φτὶ Ν / ια, 

ἐπὶ σν «εωρίαν ταύτην,  9εώροῦυντες τὰ γενόµενο». 

ἒ- 
΄ ε ” // Ν ΄”’, ο / 

49 φύπτοντες Υ Ξ- ἑαυτῶν "τὰ στήθη” ὑπέστρεφον . 
α | Ν / 9 λ 

στήηκεισα) δὲ ποαντες οἱ Υνώστοί 
Ῥ ο) ο// / ἃ 

αυσου μιακρόθεν, και 
ο” 5 2 . ” 9 Δ .ρν 

γυναικες αί συνακολουῤήσασωιί αυτω ὤπο της γαλ» 
/ οι ὃν ” 

λαίαςν ὀρωσαι ταῦτω, | 

λΝ πρ μμ] 

Καὶ ἶδου, ἀνὴρ ὀνόμιωτι Ἰωσὴφ, [βουλευτὴς Ἐ ὑπάρ- 

51 χων, - ἀνὴρ” ὠφαθος καὶ δίκαιος, {[Οὗτος οὐκ ἣν Ίσυηγ- 
/ 1! ολων .) λ 0 «ο ῥ  -” πα 

κατατεθειμένος ση (βουλῇ αι τή πράξει αυτῶν') απο 

αρ παρατίόεμαι, 

(ο) -|- ἤδη. ΒΟ1,. Οορί. 8στ. ρ. ΑΓ, 
Ρ. Οτὶς, Ἰπί. Ἅᾖ{(ϱ)Ξ ΒΥΓ. Ἰοτος, | 
ἔφ ὅλης] ἐπὶ, ΜΕ, πα. | γΏν] οἰκουμένην. 

Μι. ἆ, (α)Ξ-ΟΥ Ματεῖοπ αρ. Ερὶρι. 
σοῦ ἡλίου σκοπισθέντος. ΑΥΤ. Ρ. τοῦ ἡλίου 
ἐαλείπονσος. ΡΙ,. Βν.τ. 9. 10. 19. 15. 

15. 1Τ. Μί. ο. οί {. εεπιο]. (οξ. νς. 99. 
πο, 1.) 8ΥΓ. Ρ.ἵπ πι. Οτὶς. ο. Ο815, 
Ουἱς. Ίπέ. ἵπ οαπ(ῖς, ΑΠθπίαρ. Οτἷς. 

απ, ἵπ Μα(έΠ. {. καὶ Ξ Άτα, νο 
πο, σο1ῦ. νοτο, δὲ, Ὦ. Οορί. απ, 
(9) Ῥορέ ἐξέπνευσεν ν». 46. ροπῖί Ὁ. 
σαπί, (8) ΑΒΟΚΜΡΟ. (51. β. γ. ε.) 

88. 49. 121. 151. Ἐν. 18. 19. αἱ. Ἰ. 
Μι. ο. δεηιο]. χ. 23 ο υδίίῃ. Ωνίᾳ. 

Ἐ]εοσἀοί. Ἐὰ8, ΟΥΓ, ἨΊ6εγος. σαρατί- 
όγμι, . (δί,ς. 9.) 1. 106. 909. Ἐν. 

86, αἱ. 19. Μι, ο. «οπιο], Ε. φοιης]. Γ, 
«ντ. γυς, Τι. Οοπε(ϊέαί, ΑΛ. Έν- 

Ῥοπη. Ῥα8, ΝΥ95, Πρίρα, 075, Τ1ερ- 

ἀογεί. Ἐπς. επαῖς. ΤΠπεορβγ!. Ῥαις. 

Ια, (0599. 64. Μι. αἲ Ἅ(α) καὶ 

ὁ ἑκατόντ. φωνήσας. Τ). οιπί. (κ)ΞΑ. 
996. |. 9εωροῦντες] «εωρήσανσες, Β0 

1) οτ. Ι,. 98. οοἳϱ. | ὄχλοι καὶ Φεωρή- 
σαντες σὴν εωρίαν παύτην καὶ πὰ γιό- 

µινα. 194. αρ. ΛΗ. ἴοπ 69. Ατιη, 

() Ξ ΑΒΟΡΙ,, 1. 191. αἱ. 4. Ατιη. 
σαηί, ΓοΥ, Τπ αῖ5 Ιοοµπ πιηπίαί. αὐ- 
σῶν.θ9. Ἐν. 6. Μί. 11. 41.4. (2) τὰς 

κεφαλὰν. Ἐν. Ἰ. }γοπίε», οο]ο. |ἱ --- 

καὶ τὰ μίτωπα. Ὦ. εἰ [γοπίος, ει. 

(α) --- ἀἰοεπίε»: υα υοῦΐδ, φιιά Γαοΐα 

ιπῇ Ἰοάίο ᾖῬγορίεγ ψεεσοαία ποβδίγας 

αρρτορίπφιαυἰὲ επίπι «εδο]αίίο ΙΠίε- 

γιδα[επι. ΦΕΤΠΙ. 1. (0) αὐτῷ. ΑΒ]Ί, 

Ρ. 838. 64. (ο) Ξ- ἰ). εβη{, νετοῃ. 
νοτο, «0τΏ. (ἆ) συγκασωτιθέµνος, 

ου.1. 1294. αρ. Αἱί, 191 αἱ. 6, 



89ᾷ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ οσβΡ. ΧΧΙΠΙ. ΧΧΙνΝ; 

εἰριμαθαίως πόλεως τῶν ἰουδαίων" ὃς 5 ο) καὶ προσεδ- 
 Ὁἡ λ ἡ γ ο» », .. ” 

γετο λαὶ αὐτὸς τὴν [βασιλείων του 3εου. ἵ Οὗτος' 56 
λ ο / νεα Ν / ο ” 

προσελύων τῷ πιλάτῳ, ἠτήσατο τὸ σώμα του {ησοῦ. 
λ Φ ΝΝν Ες ΄ . ΝΑ / Ν 

ΕΚαὶ καύελὼν ἃ αυτο, ἐνετύλιζεν Ἰ αὐτο σμδόνε, οι δ8 
λ”/ ]ς Να / ων α 7 .”’ 1 η / α, 

ἔθηκεν ἕ αὐτὸ’ ἐν μνήµωατι λωζευσῷ, οὗ οὐκ ἦν | οὐδέπω 
3 υὙ / 

οὐδεὶς χείενος. 

καὶ σάθβατον Ἱ ἐπέφωσχκε.. 
{ .// ” 6 ο” ” . » 

---κοὶ Υγυναῖκες, αίτωες ἦσαν συνεληλυθυῖαι αὐτω 
9 ” / 3 / Ἆ ” 6 ο. 

ἐκ τῆς γαλιλαίας, εθεάσαντο το µνηµεῖον, "καὶ ὡς 
ρ- αν λ ” ”/ ι ” 

ἐσέθη τὸ σώμα αὐτου. 
κ ο ε Ν ας αγ πα κ δις α. ὁ 
σρωμώτο λοιί νροα πΟέτο Μεν σοο ο τον Ίσυγχοσων 

᾿ 9 ΄ 

. χωτὼ την εντολἠν. ] 

[Τή δὲ µιᾷ τῶν σαθδώτων, ὀρθρου "βαθέος, ἤλθον 

δω προσεδέχετο. 

(ο) προσεδέχετο. ΒΟΡ1,. 09. οπη{. νε- 

ΤΟΠ. Υθ6γο. ο]. καὶ προσελίχεπο. 18. 
191.α1. 9. 8ΥΓ, Αγ. Οο0Ρί. προσεδέχετο 
καὶ αὐτὸς. Κ.]. 99. 91. 106. 191. αἱ. 

19. Μί. ἆ. 5. Ἱν πι. η. Ρρ. Ἐὰά. 8ίαν. 

γι]ς. {ου. Ὀγίχ. «010. καὶ αὐτὸς προςσ- 

«εδέχετο. Ῥ. 151. αἱ]. 5. Μί.α. Κ. 7. 

«10. Ατπι (8 ΓΧ καὶ ὰ Χοαηί. 
αὐτὸς. 69. ὃς 94. 89. Μ{. πι. οὗτου οὗ». 
ΑΊ. καὶ οὗτος. Με. 1]. (5) -- Ρϊ- 

"Ιαέμς αιίεηι ουπι αιιάἰδδεί φηῖα επδρέγα- 
υἱέ, εἰαγί[οαυϊέ Ποπιϊπιήη, εἰ ἀοπαυίί 

«οοΤΡριι «Ἰοδερῇ. «οδερ αιίεπι Περο- 

φµΐέ οογριδ είο. εοἳδ. {() - 5ου 
1.. 69. Ἐν. ΙΤ. 18. 19. Μι. 11. Ὑυῖς. 
Ίϊ, οχς. τετοη. αὐτὸν, 151. (1) Ξ Η. 

«1. α]. Ἱ. Μί.ο. ἓ- δ]αν. Υυ]ς. Τί. αὐ- 
φὸν. 69. Ἑν. 11. νοεῦς, σὸ σώμα ποὺ 

Ἰησοῦ ἓν. Ὦ). εαπί. {(Ξ99. 69. 191. 

Ἀ]. 4. αὐσὸν. ὮΓ). Ν υ15. Τί. οχο. «οἱῦ. 
«) Ξ 41354. εοἱΡ. οὕπω, ΑΒΡΙ.. 1. 

119. Ο5ἱΡ. Ῥομί οὐδες Ῥοπιπέ αἰ)Ἡ. 
(πι) -- καὶ προσεκύλισε λίθον μµέγαν 

ἐπὶ σῇῃ ύρᾳ τοῦ μνημείον. 19. 69.. 194. 
ϱΡ. ΛΙ. αἲ. 11. Μι. τ. Οορί. -- καὶ 

ΞΕΟΤΡ. 

φένσος αὐτοῦ, ἐπίθηκεν σῷ μνηµείῳ λί- 

ον, ὃν µόψις εἴκοσι ἐκύλιον, Ἰ). «απΕ, 
εοἳῦ. (η) Υς. 64: ἦν δὲ ἡ ἡμέρα σφὺ 
σαοθώτον. Ὦ. εαπ{, Ἰμί αμίεπι ἀῑεν 
επ ᾖιγα απίε κδαδθαίιπι, «οἱ». 

(ο) παρασκευή». Β,. Υ υἱ5. ἔογ. οαπᾶ 

ΏιγΦ., νετο. ΝΕΤΟΠ. εὄπα ρα, ςοτς. 

(5) Ξ ΑΟΞΧ4ΗΚΜΡΑ, (8ἱ. σ.) 10. 
11. 96. 40. 69. 64. 19. 91. 194. αρ. 

ΑΙ. 191. 180. 5ο. 142. 15π. 935. 
Εν. 6. 18.α1. 44. Μι, Υ. αἱ. 19. Εὰ. 
(Δγν. Ρ. Ἰαροί ς. οὗ.) Έτ. Τ[εος- 
ΡγΙ. {(ᾳ) ἀπέβρωσκε. Κ. 49. 1453 

(0) Ξ ΑΟΡΕΚΙ.. 96. 61. 64.19. 91. 

106. 191. 190. στ, εἰ Ίαι. 218 (οι 
194 οί α]. 9.) 996. Ἐν. 6. αἰ. 99. Με. 

γ. αἱ. 14. Εά. Ἀσε. υἱγ. 5]αν. γμ]ς. 

Πέ. Ἐπς. Τπαορλν]. [ αἷ. Β1Ρ. 1.40. 

69. 181. 151. 1. 4, Με. α. ἀ. 6.10. 
-ἰ- δύο. Ὦ. 99. 35. οαπί. νετοῃ. νους, 

(8ΦΞΌ. σαπί. (691. 191. 
(α) 5 Ὦ. εαΠί. κατὰ σὺν νόµο. ΜαΓ- 

εἶοπ αρ. ΕΡΙΡΗ. (κ)βαδίως. ΑΟΡΓ. 
194, 990. Εν. 6. αἱ, η ἳ Μι. Ῥ, ο. Εὰ. 

Β16.. ώ ΄ ν 5 , -- . σα - 

πη ο ἡμέρα ἦνο παρασκευὴ, Ρτ 

Κατωκολουθήσασαι δὲ 55 

Ὑποστρέψασαι δὲ ἠτοίμασαν ϱθ 

’ 



6ΑΡ. ΧΧΙΥ. ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ, 396 
δὴ Δ Ν ” , ΑΝ Ἡ ος / αι. ο” 

ἐπὶ το μνήμα, Φερουσαι α ἠτοίμασον ” αρώματα 
. ια λ ω. απ’ Ν Ν / 5 
198 σ- καί τες συν αὐταωῖς. - Έύρον δὲ σον λίθον ὦπο- 

| / ϱ) κ ” / ΛΑ κας : ” 5 

9 πεκυλισµενον ἆπο του μνημείου. Και εἰσελύουσαι ουχ, 
- ϱ’ λ ” [η .” αν ασ ν νο οδ 5 
«4 εὗρον τὸ σωμα "του κυρίου Ὁήσου. Και εγενετου ἐν 

παν ” “; αἳ κ Ν / Ν λ 

τω ὁ διοπορεῖσθαι αυτὰς περί τούτου, καὶ ἰδοὺ, 5 ὤνδρες. 
3 3 ῇ ο ο» 2 3 / / ή 

ού,” ἐπεστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιω | ἀστραπτούσαις. 
, / ἀ / 2 ο Ν .) κἳ / 

ὅ Ἐμφόβων δὲ γενοµένων αὐτῶν, καὶ πλμουσῶν ἕ τὸ πρὀσ- 
/ 9 Δ -- .’ ΝΔ ΕΕ {η / ” κ 

ὦπον εἰς την γη», εέπον προς αυτας' τι ζητεῖτε σον 
, » ΄ « ιν ο] ” 3 3/ . / 

6 ζῶνσα μετὼ τῶν νεκρῶν; Ὁ Οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλ) ἠφέρύη", ΥέρυΊ 
ὕ ο 3 / ε 7/ ο] ϱ) Γη 

μνήσθητε᾽ ὡς ἐλάλησεν ὑμΏ, ἔτι ὧν Κεν ση γαλιλαίφν 
/ ο δεῖ λ εν) ΜΜ κκ χκν 

7 Λεγων" οτι εί τον υἱον του ανέρωπου παραδοθηνα! είς 
ρω 5 . /, κ Ν -” .,ω 

χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλών, καὶ σταυρωθήνωε, καὶ τῇ 
ή ϱ / 2 ”  ἀλ.. / ρω ϱ 

Β τρίτη Ίμερῳ αναστηναι. Και ἐμωήσθησαν των ρημάτων 
ο. ων μιαν κε / τι ” . ως α 5 τς 

9 αυτου. Και ὑποστρέψασαι ὧπο του μνημείου -οπγ- 
' Ν μη / ” ϱ/ Ν , ,ω .ω.. 

γειλαν ταυτα πάντα τοις ένδεκα παὶ πῶσ, τοῖς λοιποις' 
Ὥ --ρ δὲ .Δ / η. Ν / 

103-- Ἡνδ”  µαγ δλήἠνή αβίο Άοί ἑωάνναω, οι µναρία 

ε δύο ὤνδρες. -- ἦσαν δε. 

--ᾱ---------------------ᾱ- μα οο-μμα-εοαο οσον οτσσσσπστοτοσσσσστ.Ἓνποοπ--------- 

«(7)-Ε- γυναῖκερ. 220 Χ ἃ αἱ. 8. Μί. 1. Χ» 

«19. οί Ἐναπρο]ϊοίατία. (5)ΞΡ. 1. 

οςς. Ρεὶκ. ἔογ.σεα. 1. (4)ΞΒ860Ι.. 

83. 194 Οορι. Αι, Υα]ς, Τί (εχο. 

(οσπέ. Ὀνία.) Ὀίομγ».αἷοχ. Ες. [συες] 

εὔλλαι 9. ἕτεραι γυναῖκες. 3ΥΤ. ίτ. ΑΓ. 

«Ῥογε. Ρ. Αππι | -ἰ- ἐλογίζοντο δὲ ἐν 

(ἑαυπαῖς, τίς ἄρα ἀποκυλίσει τὸν λίθον. 

ἐλβοῦσαι δὲ Ὦ. εαπέ. οο)δ,.  (9)Ξ Ε. 

«49. Ἀγτ. Αν. Ρ. Ῥετς, Ρ. 9ΔΧ. εί. 

«Ν6ΤΟΠ. νετο, εοτὸ. ΕεΙχ. (9) ΞΡ. 

εσδΠί. ΥΕΤΟΠ, Υετο. οοτῦ. (4) ἄπορει- 

ἴσθαι. ἘΒΟΕ1,. διαπορεῖν. 1. 1981. Ας. 

«(ο) ΑΒΟΕΒ(Η ΙΙ. Ἐν. 6. 24. αἱ. 90. 

«Ῥίατοκνε. Μι. ΒΝ. 19. αἰ. 320. Εά. 

«ΝΤ. Ῥ, Απ. νετςο. Ὀείκ. Ἐπς. Τῃεο- 
«ρησ], (0) λευναῖε. Ἡ. (6) τὰ πρὀσ- 

θωπα. Θοῦα. ἰ. 98. 42. 151. 8ΥΥ. 
υίτ, β]αν.οαηί. {(1)ΞΓΌ. εαΠί. νε- 

Γοη. Υοτο. «ΟΥΡ. ἠγέρόη. Ματ οἶοπ αρ. 

Ἐρϊρ]ι, Εειγγεαίἑ α πιογίμέε, ο]. | 
ἀλλ Ξ Ο. 8ὺτ, δοτπη, Ὁ. (1) ὅσα. 
ο. αἱ νἰἀείατ. Ὦ. οαηί, «ο1ϱ. Ματ- 
εἴοῃ αρ. Ερὶρη.εί Τενί, (Κ)Ξ-- Ματ- 
εἶοι αρ. ΕΡἱΡΕ. 1) Ξ νετο. | ἀν- 

θρώπων -- 96. 1918 Μι. 11. 8Ιαν. 1. 

ῴοἨ. αι) {οἱ. |. ἁμαρτωλῶν -- Ὦ. 

οξηΠί. νετοῃ. οοΓ0. (α1)Ξ-58Β, Αγπι, 

οβηί. νεοῃΠ, γεγς. εοογῦυ. οοἱῦ. 

(η) - ΑΠ.8. αρ. Ἰείςι. 28. 58. ϐ9. 
(αρ. ΜΗ, εἰ Ὑγοίρι.). Τ1. 86. 106. 
190. στ. Ἐν. 9. 19. 90. 94. 95". 89. 
35, 96. 44. αἱ. Ἱ. Μέ. Β. ο, ἔ, πα. ᾳ. 

5. Ψ. 1. 1Τ. (Βγτ. ρ. Ἠαβρειί ο, αδί.) 

οαηί. |. ν δὲ. Ις. 1. 9 ϱ0. 61, 68. 
60 (αρ. είς.) 191. 990. Α]ῑπς, Μι. 

. Χ. ὦ. υί νἰάείατ, 10. Εά. 8ίαν. 

(εχο, Υ]π.) Υμ]ς. νεγοή. νοτς, Σοἱ8. 
ὈΣΙΧ. ΓοΓ. 



996 ΕΥΑΤΓΕΛΙΟΝ. 
6) ής ͵ ιν ϱ . λ  «ὼ Ρ ι ϕ 
(Ωβώοου, καί ἱ λοιπαί συν αυταίςν ! -- αι 

06ΑΡ. ΧΣΙΥ. 

“37 
ἐλεγον 

Κα) ἐφάνησαν Ἱένώπιου 11 
3 ών ς Ν ”ν λ ε/ τν ι) ο” {4  ὅ / 

αυτων «ὠσεί λΊρος σα ρΏματο αυτων, λαΐ Ίπεστουν 

Ν λ ] / ο.“ 

«ρος τους ἀποστολους ταυταν 

ον ε πο ο ᾿ γα .Ν 
οὐταῖς. [.-- Ὁ δε πέτρος ἀναστὸς έδραμεεν ἐπὶ το 19 

ιό . / κ. ν 41. σε 2εἵ ο τα 8) 
ῥνημεῖον, καὶ παρακύψας [Αλέπει τὰ ὀὐόνια κείμενο 

/ /“/ Ἆ ” λ . νο ΤΕ ον Ν 

πόω" καὶ ἀπηλθεἍἘα προς ἔωυτον, ω Φαυμάζων τὸ 
’ α. ι 

2εγονός.] 

λ ι , 0 . ο [ωχ /’ ͵ . . ” . 

Καὶ ἰδοὺ, δύο ἐξ αυτῶν ἤσαν-πορευόµενοι ἓν αὐτῆ τῇ 13 
« / ει ΄ 9 ’ . / 26 / 3 ΔΝ 

ἥμερω εἰς κὠρην ἀπέχουσαν σταδίους 7 ἐξήκοντα ἄπο | ων ιφβά ΙΑ 
Καὶ αὐτοὶ ὠμήλουν 14 

Δ 9 / λ ο ” ᾿ / χι, 
πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συµιθεθηκότων τούτων, 

ν / 9 κα” αν ” 2 Ν δα εδ φ. 
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεν ἀὐτους καὶ συζητεῖ, καὶ αὖὐ- 
λος ο ο 5 / ο πα, ε ΧΑ 

σὸς 3 Ἰσοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖ, ὉὈἱ δὲ 
Ν ν) [ή 3 ” ὶ ” .. 3 / 

οφθαλμοὶ αυτων εκροτουντο» του μὴ ἐπιγνῶναι αὐΤ0). 

ε ΔΝ Ζ ο 0 . . ., “/“ 

:ερουσαλήμ» Ί ὀνοµο εµρµαους. 

16 
16 

ΙΟΥ δὲ Ν 3 η / ς Μ α. η εἳ Ὁ 2 
Έίπε ὃε προς ὠυτους' τίνες οἱ Ἄογοι οὗτοι οὓς ΄ ἄντι- 

ἆ 
17 

ςάλλετε΄ πρὸς εὐλλήλους" 
ον //ΦΘ αμ 

περεπατουντες» χαι εστε 

(ο)--Μ. ΑΒΡΚΕ. 1. 10. 96. 64. ΤΟΧΝ 
9Ι. 106. Ὦν. 19, οἱ. 19. Μι. Υ. αἰ. 10. 
Ἐά. ντ. ρ. Τπεοραγ]. - Ὀυγάτηρ. 

Ῥστ. ἸΙ6γος5” μµήτηρ. Ἁγγ. Ροἵ8. Ρ. 
Ἁντ. Πεγοςκ  ()ΞΛΔΒΡΕαΗΙ. 
1. 9. 3. 50. 50. Τ]. 56. 106. 190. ϱν. 

445. Ἐν. 19590. 94. 9ϐβῤ. 95. 43. αἱ. 

35. Μι. Β. ο. Ε. πι, Υ, Ψ. ω. 1]. Ἐά. 

(Βυτ.Ρ. παβεί ς, ἂδέ) οΝΠέ, Υ6ΥΟΠ. 

οοἑ. {(ᾳ4)5905. Μι. Ἑ. κ, νοτο. || 
«- ἐνώπιον 1. (5) σαῦτω. ΒΡΓΙ,. 8υτ. 

Άγ. ος. σν. ΟοΡί. Αι. Ἀγτ. Ῥ. 

γ15. τη]. Π{. εχς, Ργὶχ. (68) Ὑς. 19 
ΞΤΏ. Ἀγτ. Ἠϊ6γος, (εχίαί ἵπ 1η.) οαη{, 
νοεζοῃ. νεῖς. (ὁ-- Β. Ἐν. 44. ΜΗ. 
Ῥ. εεπιε]. πι. Οορί. ΤΠΕοΟΡΙΥΙ. ἵη 
οοΠηππεηίαΓ. Απίς σὰ ὀβόνια ροπῖέ Μί. 
χ. ΤΠεορΙΥ]. ἵπ {οχία. Ῥοψί μόνα Τ.. 
Άγπι, Βίαν. Υ υἱσ. ργΙτ. {ο0, «010. οοτΏ. 

(α)ΞΑΚΕ. 41.69. ΜΙ. ο. δεπιθ]. 19. 56» 

μια], πιατέ, αχ], (κ) Απιερεάεῃίτ 

Ῥα5 Ἱπηραπί Οορίέ. ΒεΙο]ίοη Βενεγὶ. 
Ῥυίπγτα, Βεηιεπίάρις ας. Ὀγὶχ. 
{ου, οοἳϱ. Τπεορ]γ]. ΑΗ. 0) -Ρ 
ἑκατὸ. ΚΝ3 1668. 115 Ἱη πι, 9293 
Άγπι, 8ὺτ. Ρ. ἵπ οσο. Βατεα]ο. (Τπ 
εοᾱ. Βατῦ, οἱ Αδεεπα. εχίαί Ίηπ πι.) 
9ΥΓ. Ἠΐογος. 6οὐπῃ. 1. τὰ ἄκριθη καὶ ἡ 
(ώριγένους 194.) σης ἀληθείας βιδαίωσις, 

Β0ΜΟΙ, «ο. 94. 194. (2) ὀνόματι 
οὐλαμμαοὺς. Ὦ. οαπῖ. ᾗ ὄνομα ἐλμαοὺς. 

Β]αν. 1. ποπιῖπε «4π1πιαιμς εί ΟΙεορ]ας. 
νεΓΟΠ., οοτῦ. Απιοἒ. οφπἱ 98Ώρε α]ίς- 

τση ο ἄποβιις 1119 ἀἱδοῖρια]ϊς «4πιπιαο- 

ποπι ποπιῖπαι. (4)ΞΑΒΡΙ, (0) ἆμ- 
φιδάλλετε. 89. 69, (ο) ἑαυτοὺς. Ὦ. 

αά υ0., σαηί, (4) ΞΞ νετοῃ. νετς. 

εοχῦ. «ο1ῦ. (ο) Ξ- υγ. Πἱσγοδ. 
ους, αἱ νἰἀείαγ. | καί ἔστε] -- Ὁ. 
εαηῖί. καὶ ἐστάώθησων. Ἑ, καὶ ἔστησάν. 

1.. Οορίι Ες 
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18 σκυύρωποί ν” . ᾽Αποπειθεὶς δὲ ο εἰς, ᾧ ὄνομα 6 χλέό- 

| πας είπε πθὸς αυτόν’ σὺ μόνος μὸ ἀιιι : δὴ νὰ 

λὴμ, καὶ οὖν ἔγνως τὰ γωόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέ- 

οἱ δὲ εἶπον 

0ΑΡ. στρ 

19 ῥαις ταύταις;: Καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ποῖα : 
3 ο» ΔΝ Ν ἱ « 

αὐτῷ' τὰ περὶ {σου του ναζωρωαίουν | ς 
΄ Δ ΑΦΗ α ’ 

προφήτης» δυνατὸς ἐν εργῳ καὶ λόγω, Ὁ 
τς! Ἡ πα, 
Οπως τε παρεδώκου αυ» 

ἑγάνοτο Μὴς 

ἐναντίον φοῦ 

90 «Υεοῦ καὶ παντὸς του λαοῦ" 

τὸν οἱ ἀρχρεῖς καὶ οἱ ἄθχουτες ἡμιὼν εἰς πρίμα δανά- 

91 του» καὶ ο ώρ αὐτόν. Ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν, ὅτι 

αὐτός 1ἐστω' ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ἱσραήλ' ἀλλά 
ο / «ο... ”. . 

(αυτην μερα» ὤγει 
Ώι η ΔΝ ρω / // / 

γε συν πᾶσι τουτοἰς τρίτην 
Χ Ἆ ο... 

᾽Αλλὼ καὶ ψυναῖ» 
ο - ” 4 

μας 
Ν λ « » λ ως 

Καὶ βη ευρουσαι τοσωμῶ 

4 αν κο , .. ωὁ 2 / 

905 σήμερον, αφ οὗ ταυτα ἐγένετο. 
/ 4 ς 29) 1! 

κές τµες Ἱ εξ ἡμῶν Ὁἐξεστησαν 
| ”/ ον ος ἳ λ » 

39 Έδρριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον) 
: , ὃν / . ἃ / Ε] / ε ' 

αὐτου, Ἴλθον, λεγουσαι καὶ οπτασίαν ἀγγέλων έώρου- 
τ ’ η] Δι. - Ρλι . 

94 χεναι, οἱ λεγουσι ἀὐτον ζην. 
. ͵ πα ασ να » νο έ/ Λὸ Ν 

Ίμώ επὲ το μνημείον, χαὶ εὗρον ουτω, καύως κάβ 

/ 
γενομεναὶ 

Δ ω 4 ω 

Και ἀπλ]λθόν σιες τῶν 
«ας 

ζυν 
ἃ Ν 

Καὶ αὐτοξ 
{ἰ α 5’ ' ΦοΥΧΝ Ν 9 ο // 

96 αἱ γυναῖκες εἰπον Χ αὐτὸν δὲ οὐκ εἰδον. 
ιο ἃ . ο ο Ν μὴ - δ; 

ειπε προς αυὐΌσους αϱ αγοητοί χα (ρα εις τή ορ {00 

Ὑ Τεν, ο εὖς. 

στ. αἱ. 9. Μι. ΕΣ Χ Ρῖς, πι. (ΚΚ) ἑνώ- 
σον. Ἰ). ο5ΠΕ. οοἱϱ. (1) ἄν. Ὦ: Υ]ς. 
σαπέ. Ὀγὶχ. Γον. οοἱϱ. Λας. Απιῤγοςί- 

οιπέ, τοτοη, νους. Ὀγίχ, οοἳς. σαῖ. Ἅκαξί, (α1) -- καὶ. Β/). 88. 99919 

(5) κλεώπας. 918 (9. αἱ. ὄ.) 3]. Τ. Μι. ἍἈγτ. ρ. Ἱπ 1η, 68Πέ. (η) Ξεοἵρ. Τη 
ο. 19. Αἰίεγαπι Θο]ιοἱηρία αρρο]]απέ  αίς ἴαέ. 1ου πιπἰα{. (ο) -- 
πΊοχ ΒΙΠΕΟΠΕΙΑ, ΠΟΠ ἵπππεμ Ῥείίαιη, 49.ΤΙ,. Απ, τρ. {(ϱ)5Ξ Β.Ι. 

νά Μι. πι. ει. ΏΙΙΝΕΡ. 69. 194. 
191. 121. Μι. π. | -ἰ- ἐξ αὐτῶν. Ῥ. 30. 
6ϱ. 101. 22033 Ἀντ, ιν. ΑΓπι, 

σοὰ ο], (ος Β εί ΟΠ σι) πιοχ Να- 
.Ὅλαπασ]επι, (εἰς Μί. Ύ. ᾱ. εί Ἐρίρῃ.) 
"πποχ Ἱωμπσαπι, (ιο Με, ἀ.) ()Ξ 

ΆΏσγ. ΕΞΗΚΙΜΝΡΕΡΑ, Εν. 2. 9.4. 
8. 6.24. 36: 40. 1. 67. Μι. Υ. ο]. 16. 

Τά, 8ὺΓ. υίτ. ΤΙιευρΏψ1. εἰς. 195. αἰ. 

9. 8ἱαν. [ Ουἱδ. υίτεο, (1) ὧ,, 10. 

8ΥΓ. Αγ. Οορε. 24. Ατπι, Απίο ἀφέι 
Ροπῖέ ΕΤ. οαηέ, (4) Ξ Β. Ῥενα. ρ. 

{Βί, οαπίέ. (9) ἐβέωσαν. 40, δειτε» 
γιπέ, οαπί,..  (8δΞΞΜι. α. (2 δρ” 
ὀρναὶ. ΑΒΗΕΡΙ,. 1. (4) ἐμὸ, πο. 

(α) Ξ 24 | εἶδον] εἴδομεν, Ὦ., πας 

ἐπυέπεγωπίν Υ υἱς, . 
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. ΜΗ, ’ /! ’ σα : . νά 
Υ σοῦ πιστεύεν΄ ἐπὶ πᾶσῳ, οἷς ” ελάλησὰν οἱ προφήται’ 

/1/ .. τα , Δ 

3Ουχ) ταῦτα ἔδει παθεῖν τον χριστὸν, κἀὶ εἰσελθεῖν εἰς. 
λ / ε -” ο 5 / Ιαν δι ὁ / ἀλλ ββ ὃν ὦ 

σην δόἕαν αυτου; Και ἀρξζάμιενος απο ῥώὠσεως παί απο 2 
ον ω ια ὃ ῥ- ..» ολ / 
πάντων των προφησὠν, ιΊρμήνευεν αυτοις " "εν πασαις 

ταῖς γραφαῖς. 
ν// ἃνο σα ο ον ᾿ 

τὰ περὶ αυτο. Καὶ ἤγγισαν εἰς 2 
ν / α ὸ / λ λε ο 

σην καωρην ου ἐπορευοντο᾿ ποαί αὐτὸς | 0 πβοσεποιεῖτο 

ο τά 

ποβρωτέρω πορεύεσθαι. 
2 / 

Καὶ παρεξιάσωντο αὐτὸν, λέ- 9 
. ” . . ὅ ” ϱ“/ Ν ε / 3 ν Ἡ Ν// 

γουτες᾽ ωείνον μεθ Ίμιων, οτι προς εσπεραν 5 εστί, καί 
/. πε ς Ας. Ἡ λ 9 αν : ” ”  ὑ ] ”. 4 

ΚΕΆλικεν ή ἤμερα. καὶ εἰσηλθε του µεῖναι συν αὐτοῖς. 
μα) / τ) .ν “ ὖ . κ ”. ) υ 

Και ὄφενετο» ἐν τω πατοακλιθῆναι αυτον Μετ οαυτώ), 2 
λ / ι / 

λαξὼν τὸν ὥότον, εὐλόγησε, κοὶ ὃ κλάσας ἐπεδίδου, 

αὐτοῖς. Ἰ Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ οφθαλμιοὶ, ποὺ 3 
ου 7 τσ, Ν ο 2/ Ας δα 2 
επέγνωσαν αυτο) καὶ αυτος ἄφαντος Εεγενετο απ αυ- 

σῶν. Καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους, οὐχ) ᾗ καρδία ἡμών 8 
πλ νε κ. ΑΕ ων ο κ κο ὅ ὦ ὁ κ ο Ὑμμἡνο ά 

χαΐομενή ἠν εν Ίμ, ὡς ελαλει Ίριν ϱν σῇ ὁδῷ, και. 

ως διή Ἴμιν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστώντες “αὐτῆ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς: Καὶ ἀναστάντες ᾿αὐτή 4. 
» 6 σος ς 9 ε ’ . Ν .” 

ση ὠβθθυ ὑπεστρεψαν εἰς ,ερυσαλημ" καὶ ευρον συνή- 
/ απ ὅ Ν Ν Ν ο / 

θροίσµεένους σοὺς ένδεκα καὶ τοὺς συν αὐτοῖς, ϐ Λεγον- 

ἓ Ο2 προσεποιήσατο, 

(/)Ξ0Ρ.οαπί. (2) ἐλάλησεν (ἐλάλησα. 

αρ. ΕρίρΗ.) ὁμῖν 5. πρὸς ὑμᾶς. ΜατεῖοἨ 
Ἀρ. Τοτί. εί Ερίρη. ΕΒ]α]. ο. πατς. 

(α) ὅτι ὮὉ. οαηί. Ὠϊο]. ς, πιατς, 
(9) -- σί ἦν. 1, 1. 98. Οορί. --- τὰ. 
Αγπις {(ο)ΞΜΙ. ω. 19. || Ξ- πάσαις. 

Ὦ. ΟοΡέ. οαπί. ρετι.]. (4)Ξ5). 
παῖρ. 990. | φια ἄε ἔρνο εγαπί, Υ υἱς. 

νεο. Ὀγίχ. Εογ.οοΓΡ. Ας. (6) ἔαυ- 

ποῦ. Μ. 918 (ο. αἱ. 10.) ΑΠ. Μ{. Β. 
19. αἱ]. 16. Ἐά. (είῖαπι Βέ. 9.) αὐτοῦ, 
ΑΙ. [{ -ἰ- γεγεαμµένα. Αππι (8) ΑΒ 

Ῥ (5ἱ. ϱ.) 1. ]. (5) Ξ- Ὀ. οαπί. 
νοτΟΠ. ΎεΓο. οοτΏ. Μπι, Εογ. οο]ϱ. 
το]. (11) -|- ἤδι, Β1, 1. 98. 194. 

1οαἱ. Μι. 11. Άννι, (8γτ.}ρ. Παρείοςο. 
ου.) Ατε, Οορί. δαν, 1. 4. εί ναι. 

γυὶψρ. Ιί. εχο. σαχ εαηέ, εο1ὺ. 

() Ξ6Ι. αἱ. 8. | 5- σοῦ µεῖναι. Ὑ υἱς. 

{ογ. «ογΏ. [ -ᾖἰ- ἐκεῖ Αγπιι (1) αροσ- 
εδίδου. Ὁ. εαπί. (1) λαθόνσων δὲ ωὐ- 

σῶν τὸν ὥρτον ἀπ αὐποῦ, (Ξἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Ο5]ς.) ἠνύγησαν (διηνοίχθησαν Οτἰς.) οἱ 
ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. Τ). εαηί. «οἳὺ. Οτἰς. 
(πι) ἂν ἡμῶν κεκαλυμμένη. Ὦ. (κεκα-. 
λυμμένη. Βί. β.) οππ{. Πέ εποαοαέµηι. 

οοἱϱ. | Ξξ- ἐν ἡμῶ. Ὦ. Βαχ. γα]ς. πας. 
οι” Ηαρεί Οτίᾳ. (ες: 5εἆ αΏΡί (ος 
Ξ- ἐν ἡμῖν, ὧς ἐλάλγσεν ἡμῖν. (η)ΞΞΒ 
Ρ1.. 98. οαπί. Οτἰρ. ἔογ. | ὧς ἐλάλει 
ἡμῖν οί καὶ Ξ-νοετοηπ.νοτς, ο) ῦ. Απιζἒ. 

Δις. (ο) -ἰ- λυπούµενοι. Ὦ. οαΠί. - 

«οἱῦ. ᾖ(ϱ) λέγοσες. Ὦ. 



σΑΡρ.χχιν. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 399 

ο σας οτι αοὸ ἠγέρθη ὃ λύριος ὀντως, καὶ ὠφθη σίμωνιὸ 

9δ Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐ- 

σοῖς ἐν σῇ πλάσει τοῦ ἄρτου. ] 

36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λἀὰλούντων, 1 αὐτὸς [ Τ ἑξσση” ἐν 
1 χ . 7 .» ” η Ν λέ . ών 3 5 ου // Ἆ 

ὠεσῳ αυτων, Ὁ--- καὶ λεγει αυτοις' είρηνη υμ. ὃν 
. ; / 3 

1977 Ἡτοήθεντες δὲ καὶ 7 ἔμφοξοι” γενόμιενου ἐδόκουν 
ωά / ” ΙΟὰ ” 

385 πνεῦμα «εωρεν. Καὶ είπεν αὐτοῖς' τί τεταραγμένοι 
2 ΔΝ Χ Ῥ 1/14 Ν 9 / 9 ρω. 

ἐστε, καὶ ὃ διωτέ διαλογισμοὶ ἀναθαίνουσιν ἐν ταῖς 
, / σ ἐν / Ν ”. Ἡ λ / 

99 χαρδίαις ὑμῶν: Ἴδετε τὰς γεῖρᾶς µου καὶ τοὺς πόδας 

µου, "ὅτι αὐτὸς ἔγω εἶμι'. ψΨηλαφήσωτε ἆ με καὶ 
) ο νο. ωὈ ον, ν) ὁ / 2 2) 
ἴδετε" οτι πνεῦμω σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει κα- 

40 ύως ἐμὸ »εωρεῖτε ἔχοντα. Καὶ τοῦτο εἰπῶν, Ὁ ἐπέ- 
ή ἳ ” -” / 

41 δειζεν΄΄ αὐτοῖς τὼς γεῖρως καὶ τοὺς πόδας. "τι δὲ 
κο οἳ ” ” ’ 

ἀπιστούντων αὐτῶν ὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς, καὶ 9αωυμαζόντων, 
ῥ ιο ο” / 

49 εἶπεν αὐτοῖς' ἔχετέ τι [ρώσιμιον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν 

1 00) ὄντως ᾖἸγέρθη ὃ πύριο». 5 ῇ ὁ ἰησοὺς. 

(α) ΒΟὈΙ.Ρ. 1.191. 8υτ0. Αιπι, εαΠί.. 

γετς, Ὀσὶχ. οο)Ὁ. «οΓῦ. αρ. Βιαπεῇ. 
| Ξ- ὄντωφ. Μι. 113 νοιίοῦ. Ἅ(ε) -- 
χα), 10. 49. 61. 149. αἱ. 19. Μι. 1. Κ. 

ἓν πι. η. Ρ. Ζ. 19. Εά. ΤΠπαορΙΙιγΙ. 
(6 Ξ ΒΡΙ,. 61. αἰ. 5. Μι. 19. εαηΏέ. 
τέγοΠ. γετο. ναί. ὅ5δ9. οοἱῦϱ. ΟΥ5. 

Απιὂγ. Ῥορί ἔστη Ῥοπυπί Ῥ. Υιἱς. 
οογΏ. ὁ κύριος. Ἡ. 157. οοἱῦ. (8) ἐστά- 

ϐη. Ὦ. {(α)Ξξ0ῦ. εαπί, νετοπ. νετς, 
«ος. (κ) -ἰ- ἐγώ εἰμι, μὴ φοθείσθε.. 
αΡ. 88, 190. στ. εί Ἰαί. 8υτ. Ῥετς». 

Ἀτγ, Οορί. ἀπ, Ατπαι. δαν. 1. γυῖς. 
Ρεῖπ. εοἱῦ. Μπι, ρα. {ογ. Ρεγια. 
που. Αυς. (γ) Ἀροηθέντες. Β. 

(4) ἔνσρομοι. 1. 118. ΑΙῑις. (α) φάν- 
σασμα. ὮὉ. οδηί. Ματεῖοηῃ αρ. Τετί. 
(9) Ξ Υυ]ς. ΕοΓ. ἱνασί. Ὦ1,. Ὀἱα]. ο. 
πιάτο. Λυρς. ΥἱΡ]], ίαρς. τί. Β. Ματ- 
εἶοπ αρ. Τογί,. . (9)ΞΜί.ο. ὅτι ἐγώ 

εἰμι αὐτὸς. Β],. νοῖς. νείΓοἩ. Ὀτὶκ. ὅτι 

ἐγὼ αὐτός εἰμι. ὮὉ. Υυ]ς. «αΠί, εοἱὺ. 

(4)Ξ 0. Ἀγτ, ΠΙεΓος.(5ΥΓ, Ρ. Ιαῦείς. 
οὐ.) Υαἱς. Τί. εχκς, «οἱ, Πατ, Πίεγ. 
Απιογ. Ας. Ὑἱρι]. ίαρ5. | λάδετε, 
Ψἠλαφήσατέ µε, καὶ ἴδετε, ὅτι οὖκ εἶμι 

δαιμόνιο ἀσώμωσαν. Ίσηαί. αἁ Απιγτη. 
εί ΈἘναης. παζαγ. αρ. Ἠϊαες. (6) τὸ, 
Ῥρτ.[ 5 190.5τ. (8 Ματοίοη 
αρ. Τετί. εί Ερίρῃ. | καὶ σάρκας Ξ-. 

Τετί. Ῥοδί ἔχει ροηπίέ ὮἙ. οπηί. 
(5) Υ.. 40 - Ὦ. «ἄπέ. ΥΕΓΟΠ. νεις; 
ους, (11) ἔδειξεν, ΒαΗΙ1ΙΝ, 1. 98. 
ὃἹ. 04. 151. αἱ. 15. Μι. Β. ΕΧ3 «ο. 

πε], πι. τ. Ψ. Γά. ΟΥΓ. Ώαπιασος, Τ]1ε-- 
οριψ]. (1) καὶ Φαυμαζόντων ἀπὸ σῆς: 

χαρᾶς. Λ. 190. στ. οί αἱ. δαχ. γυ]ς. 
νεχοΠ. γετς, «οἱ», ἔου, ΟΕ, αἱακ. εί 
ΠΙΕΓ05, 
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Κω-- καὶ ἀπὸ μυ ο. 

400 
” 9 3 ’ 3 , ην ' 

αὐτῷ Ιγθύος οπτοῦ μερος 
Γι 

΄ !ϱ/ ͵ ον 
βίου. Καὶ λαξὼν, ἐνώπιον αὐτῶν ἔφωγεν] ο τος νο 48 

Ἐνπε δὲ αὐτοῖς' οὗτοι οἱ λόγοι ἣ, οὓς ἐλάλησω πρὸς µ Ἱ. 
« .» / )) Χ ες ” . .. . 
ὑμᾶς, Ἡ ἔτι ὢν' σὺν ὑμῆ, ὅτι δεῖ οσληρωθῆναι πάντα 

. / κ / ὶ κο. ἳ 
στο ΥΕγθαενα ἐν τω νομρω Κώὠσεως» πο) προφήσαις, 

” ή 4 ” κό 

Ρχαὶ ψαλμοῖς, περὶ ἐμοῦ. Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τον 45 
Φ 

γαφως' 
ᾳ ϱ / ν ΝΔ ο ἕὃ 4. μι Ν η 

ούτω γέγραπται, " -- καὶ οὕτως εθει “παθεῖν τον χει- 
 .” νι 4 6 4 /“” 

ν τη τρίτη Ίμέρω, 
ζ. Ν . θη κ ” Φὲι/ 9, ”. . 2 ι ( Ν 47 

αἱ κηρυχύηνωι επι τῷ ονόματι αυτου µετάνοιων κα 

ιο π] / Ν ͵ ανα ως α] ολα,  απφὰ 

)ουν, του συνιεναι τας Και είπεν αὐτοις' οτί 46 

Ν λ 9 ” 5 3 - 4 

στον, καὶ ἀναστηναι "εκ νεκρὼν 

2/ « ” ν κ ν΄ 5 ιτ Ας. ο ΦΥ, ι 

ὤφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ εθνη, Ὁ ἀρζάμιενον ἅἄπο 
. 4 ε ρ. δέ χ ν) /“/ τσ /. . 

ερυσαλήῆμ. ΊΥμεῖς δὲ }εστε μάρτυρες τουτω). 
3 ΔΝ .) ΔΝ .] / /“” Ν ν) / ζ: ” ͵ 3 

{δοὺν μμ ὁ οποστελλω την επαφγγελίαν ὂτου πὰσρύο” 

μου ἐῷ ὑμᾶς' ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν σῇ πόλει. 3 Το ἓ ἕως 

οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. 

3 ῇ Ἱερουσαλὴμ., 

(49 ΞξΑΒΡΙ.. (8υΓ. Ρ. Ναῦεί ο. αδί.) 
οιπί. Οἶεπι, || µελισσίου] Ξ νετοῃ. 
νογο. µελισσείου. 89, 918 (ο. αἰ. 6.) 

Μι.α. ἆ. αἱ. 11. Ἐά. Ἅᾖ{(ἱ) -- καὶ στὰ 
ἐπίλοιπα (καὶ ἔπανολιιφθὲν. 190.) ἔδω- 

χεν αὐτοῖς. ἵ.. 19. 45. 190. Α πι Λί1, 

Της, -- καὶ λαξὼν τὰ ἐπίλοιπα (περισ- 

σἐύματα 88.) ἔδωκεν αὐτοῖς. 88. 201. 

Ίη πι. 1618 Ατγ, Οορί, 35. Ποσο». 
σοἱἶϱ. Ἰέεπι (οπιϊςο . ῥγῖογθ λαθὼν) 
2.1. 5σ5, Ρ.ο. ἂδί. γυ]ς. σηί. Μπι. 
{ογ. Λας. Υἱρφϊ]. (αρ. (πι) -- µου. 

ΑΡΚΙΙΝ. 989. Ἐν. δ. Μί. χ. Οορί. 
1ίπ,. οαπί. Πας, (η) ἐν ᾧ ἤμην. 

Τ.. οἶπι αἶ]ιιο εδδεπι, Ν αἱς. Τι. Ρας, 

Ί8έ. επι εδδεπι, 6ΔΠί. (0) πλησθῆναι. 
Ρϱ» ()ξ1. Αα  (ᾳ) Ξ οὕτω 

γέγραπται κα). Το. ΜΕ. ἆ. 1. Ἡ. Άγ. 

(9 5 ΒΡΙ. Οορί. ΑΗ. Αν τε. 
(ακς, Ὀσίχι {0Γ.) Ίτεῃ. Ἰπί, Πατ, 

Άυς. Παδεπί ΟΥργ. Ίτεν. αΗβῖ, Λας. 
σειπε]. (95)Ξ0.29.Τ1. Μι. Ὀ. οαπί, 

(6) Ξ νογοῃ, «οτΏ. Μπι. ραΐ, Ίτεη, 
(4) ἀρξαμένων. Ο αί ν]άείανγ. Ὁ. 8Υγ. 
Ρ. Πῃ5. ἵπ πι. ουπι ποία, ἵη ππο ϱγῶςο 

οοᾶῖσε Ἱία Ἱερί. εαη{. ἐπορίεπ[διςν 
γμ]ρ. πετοῃ. Ὀτὶίχ. Γογ, σοτὺ. Μπη, 
σαί. Λαρς. ἀρξάμενοι. Ι.Ν, 93. Οορ:. 

ΑΡΙΠ. Ἀϊαν, ἀρξάμενο. Ἑ. 86. 1453 
93250. Ἑν. 36. Μί. Ἑ. νετς. εοΙ. Άις. 
οπιε]. ἀρξαμένην. 1. (κ)Ξ ΒΕΏ. οαπέ, 

Ῥοεέ μάρτυρες ροπαπί Ο. Ὑπ]ς, εοἳ». 
(7) ἀποστελώ ϱ. ἐξαποστελῶ. Ἱ,. Ὦν. 15. 

186. 19. Με. Η. πα. Ττ. 8γτ. Ῥεϊςς, 

Αιγ. 1. γυὶς. πι. εἰ ο. εἰκίῖη. 

γετο. ϱ6πι. 9. (οἱ. Ἠϊοτ. Ψἱς]]. (αρς. 
(2)ΞΞὮ. εαπί. Αιξ. . (α)Ξ 
Οορί. Ὑιὴς, Τί. (εχο. Εκ.) Απιος, 
ἨΠίενγ, Ας. 6απάεπί. Άπσί, μας ««Ί 
πιὶδ», Ἠἱσ]]. αρ. Ειῑς. ο. , 



159 χαρᾶς μεγάλης. 
αὐνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες, τὸν «γεόν. | Ῥμ 

6ϱΑΡ. ΧΧΙΥ. ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ. 401 

Ἐξήναγε δὲ αὐτοὺς Ὁ ἔζω" “έως εἰς [βηζονίαν" καὶ 
3 ’ ΔΝ υ] « ” . / ’ ΄ ν 5 ΄ 

δΙεπαρας τας χείρας αυτου, ευλογήσεν αυτους. Και εγε- 
. ” ) , Ναι 3 "3 ἀλ / “5 ) » 

νετο» εν τῳ ευλογεἰιν αυτον αὐτους» " ὀιεστη απ αὐτων» 

’ /: » ν / 
Λυνήσαγτες αυτον» 

Ἀ 

Νο λ 2 -” ο 

Καὶ ἦσαν διαπαντὸς δὃ εν σῳ ερὼν 

Ἱ α 3 { . ὴ ] αρ ΔΝ » Ν 6 

152 ”-- και ἄνεφερετο εἰς τον ουρονον. Και αυτοί, “προσ” 
 ζ 2 ς λ λ 
υπεστρεψαν εἰς ἱερουσαλὴμ μετὰ 

ν // 

ς Ἕλρην 
(0) -- ΒΟ21,. 1.38. 151. Βγν. Οορε. 
νεγο. ΄ (6) ἕως πρὸς. Β!,. 1. πρ;ε. Ὦ. 

90. σαπί. ἴπ, Υ πἱς. νετοῃ. {ογ. οο]Ώ. 

Ὀνίιχ. Μπι. ἕως. Ἐν. 15. Μι. ἆ. Λας. 
(4) ἀπίστη. Ὦ. (6)Ξ 0. οειΠί, νε- 

Το. νετο. εοτῦ, Λας. (Π-ξ Πάεπι. | 
αὐπὸν -- Μι. πι. Ὑυ]ς. Μπα. {ογ. «οἱὺ. 
(6)ΞΑ: (11) αἰνεῦνσες καὶ Ξ- ΒΙ.. 
Οορί. Αν, Ρ. || καὶ εὐλογοῦντες Ξ- Τ). 

οπη(ί. νετοη. γετε, «ΟΥΡ. σαῖ. Ῥο1. 
Απρ. {(ἱΞ ΟΡΙ.. 1. 58. Μι. 1. Π. 
Οορί. Αππι, 41. Αγ. Ρ. 379. πἱσγος, 
γιρ. πῃς, οἈπί. νεΓοη, νεγο. «ογΕΌ. 

σαΐ, Όοά]. ἔογ. Μππ. οππιςΓ. Πατ]. 
Ἠπίπγ. Πϊοτ. Βεάα. Ἅᾖ{(Κ) Υατίο- 

των εοὐϊσππαι γατὶί δµπέ δα υποία- 

γοι.. Ἱ. 

6οηθε: Εὐακγγέλιο κατὰ λουκᾶν. | 

Εὐαγγέλιον κατὰ λουκᾶν ἐπληρώθη, ἄρ- 

χεται κατὰ µάρκον. | Τέλος σποῦ χατὰ 

λουκῶν ἁγίου εὐαγγελίου, |. Εὐαγγέλιον 

. ἕξε- 

δύβη εἰς ἀλιξάνδρειαν τὴν μεγάλην. . . ἓν 

χατὰ λουκῶν ἐγράφη ἑλληνιστὶ.. 

πῃ ῥώμῃ . .. ἰπαλικοῦ χαρακτΏρος ὑπάρ- 

χων. .. ἴπ 4ολαία Εαοίίώφιε Ππῖδις 
. . αι μ 

. ὑπαγορεύσαντος αὐτῷ ποῦ µακαρίου 

παύλου .. . . μεσὼ χρύνους ε τῆς ποῦ χρι- 

στοῦ ἀναλήψιως ... Ἔχει δὲ ῥήμασα γ. 

5. Υογ. 8. γὠγ. 8. γων. .. στίχουε β. 8. 

βχ. 5. βχοζ. 9. βψν. 5. βψξ. 8. βω. 5. 

γπγ.5. σωςσ . . . χεβάλαια τµβ. 9. τμη. 

5,σµ» ... τίτλουε πγ, 

9 Ὁ 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 

Ἐν ἀργχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἠν 3 πρὸς τὸν «εόν, 
.» Ὑ λ Ἕ π 

καὶ Ὁ «ες ἣν 
κν αν ο) 

σον «»εὀν. 
ο” 5 / 6 Ἴδε εἶ 

του ἐγενετο " ουοε ε9» 

ε / “/ 

ὅο λθγος. ἆ Οὗτος ἦν ἐν ἄρχῆ πρὸς 2] 
/ .] . ρω. 4 ’ Ν ΔΝ 9 

Πάντα δι αὐτοῦ ἐγενετο' καὶ χωρίς αὖὐ- 3 
“/ ας Ε ε] / ”/ 3 . Ν 

γέγονεν. Ἐν αυτω ζωη 4 
... σα ἃ ο// νι 9) λ κ ον , // ᾽ Ν 

Εν, καὶ Ὁ ή ζωὴ ἦν τὸ φως ᾿ τὼν ἀνθρωπων. Και το δὅ 
ω 34 ” / / Ὅ ’ 

ῴως. εν ση σκοτίᾳ Φαίει αι ή σχοτία 

σέλαξεν. 
/ ᾽ ω 5ο / 

θνομα αυτῳ (ωῶγνης] 

πο ο ο. 
ανσο ου οα- 

Ἐιγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ »εοῦ, 6 

Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρία», ἵνα 7 

Ἰηδοτῖρίϊο: Κατὰ ἰωάννην. Ῥ. Εὐαγγί- 
λιον κατὼ ἑωάννην, 004. Ἐιά. Τὸ κατὰ 

ἑωώννμν (ἄγιον) εὐωγγέλιον 0ο. Εά. 

"Αοχεται εὐφγγέλιο κατὰ ζωώννην. Ὦ. 

᾽Αρχὴσοῦ κατὰ ἰωάννην εὐαγγελίου. 195. 

Ἐκ σοῦ κατὰ Ἰωάνιην Μί. 5. ὨἘθὐαγ- 

γέλιον ἓν τοῦ πατὰ ἰωάννην. 69, κ σοῦ 

λατὼ Ἰωώννην (ἁγίευ) εὐαγγελίου. 118. 

Μιί.α. 
(α) ἓν σῷ 9εῷ. Οἰοειη. εοπιε]. (9) ὁ 
Θεὸς. 1. ΝΥ59. 9εοῦ. Οοπ]εοί. ΟγολΗ]. 

(ο) Βεαπεπίίρας Παηρίί ΡΠοιίπς. [ 
χαὶ ὃὁ λόγο. ΌὈοπ]εεί. Ραλναῖ]. 

(4) - 41. 64. Μι. 19. Ηαῦεί Ίτεῃ. 
σγ, Οτὶς. || οὗτος] οὕτως. Ἐν. 35. 

(ο) οὐδὲν. Ὀ. ΙΤ. (11. αρ. ΜΙΠ.) 1113 
Ἐν. 92. 46. Μι. Β. Εταρια. αἰάΙη. 

Ἠοτασ]οοΠ. Όλεπι. αἰαιοί]ο». (αλ δὶ 

μέ τος.) Οτἱσ, δεπιε]. (0) Βεαπεῃ- 

εθις Ἱπηρυπί ΟΣΧΡΙ.. 4. δαν. 1. 
γμι]ς. ης. ν6ΓΟΠ, γιο, ο0ΓΏ. ΡεῖΧ. 
επΙΠποΥ, Ῥέο]επιορας αρ. Ίτεη. Ἠεγα- 

οἶεοῃ 4Ρρ. Οµἱς. Ἰπεοἀοίας. Οεπη. 

β βρε, ΟΜΕΡ, 5Ώρε. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. απί. 

Αἰοχαπᾶ, αἰοεκ. ΑίΠ. Εις. Ηἴρρο[. 

Μαχσε]. Έπποπα. ΟΥΓ. α]εχ. εἰ Πἱε- 
ποε, Ναζ. Ἀγθ». ΕΡΙΓ. Ίτεη. Τετί. 

γιοίοσῖη, Νοναίίαπ. [ιαείαπί. ἨΗιατ. 

Αποὂς, (ᾳαἳ αέεγατα Ἰπέογςίϊποἴοπεπα 

ΑΙεχαπαάγ]ιπῖς οί {ήγαυρεϊΐς, αΏδί α- 

επι, ῬΡ]εγίδᾳαε ἀοοίῖ εί ΠάεΙρις 
ἐπυαῖε). ας. Ῥιήϊαςίς, Ῥμαβραά. 
Ἐιἱσεηπί. Ζεπο, Ρείϊϊαηπ. ἴεο ἨΜ. 

ἄααά. Ῥεάα, ΑΠ. Μαεεάοριαπί. | 
ΑΔΗ Ρορί αὐτῷ ἀῑδίίηχετμπί. Ἀοη» 

πυὰ: φμοά Γαοίιώα εν ἐπ ἴρδο, υἶία 

εδἰ, 5. φιιος [αεί ενέ, ἵπ ἵρδο : υἶία εδέ 

είο. || Βεο. ἐπεπέαγ 0Ἠηγε. Ερὶριι, 

ΤΠΕΟΡΗΥΙ]. ΕΒαίμγια. ΟΥΡΥ. ΆΑπποῦ. 

ΗΙογ. (6) ἔστω. 1). Οοἆἆ. αἩ. αρ. 

Ο5ἱ6. εἰ Λας. Εἰ, (εχε, βοἴπι, Γ055.) 

Οἶεπι. Δεπιε]. Ὑα]επίϊη. αρ. Ίτεῃ. 

Ἠ ας, Απο, δη. Ὀέυπιοαε Ἰα- 
Όεπί Υἱοίοτῖπ. Λαξ. (1) Έταρπι. 
αἱάΐη, Οἶσπα, δεπιε]. Οµ]ς. ἱ5. (αἰιοί 
παῦεί.) (14)ΞΕΒ3Σ Παῦεπί Ίτεῃ, ἀῑς. 

Ογὶσ. ἀῑ5. (10) αὐσὸ». Β. 18. 1143 
3]. 9. Τποεράοί. ας ὃ 



ςΑΡ. Ἱ. 

µαρτυρήση περὶ τοῦ φωτὸς, 

8 αυτοῦ.. 

ΕΥΔΑΓΓ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 406 
9 υ μ 4 ’ 
“νο πανγτες πιστευσώσι δι 

.” ” Ν -” / ό 

Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνω μαρτυρήση 
| .. » ορ .. ν Ἀ εἰ / 

.. Οπερὶ σοῦ φωτός. Ἡν Ἄ τσ Φῶς τὸ ἀλήηθιον, ο φωτί- ώ 
/ ”/ 2 / ΤΝ, λ / / 

10 ζει παντου ὤνθρωπον έΘ.Ο(ΕΡΟΥ είς Τον 0σ(40Υ. Ἐν 
νοκ / {κ -Α. δι / δι » ὢν ΘΗ Ν 
τῷ χοσρω Ίνν αι ο οσος ώρ αυτου ΕγΕΥνΕεΤόΟι αί 

κα, / αλ ) 2/ 

11ο κοσμος αυτον ους εγνω. Εΐς τὰ ἴδια ἦλβε, καὶ οἱ 

19 ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαξον. Όσοι δὲ ἔλαδον αὐτὸν, ἔδω- 

κεν αὐτοῖς ἐζουσίαν τέκνα «εοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύ- 

19 ουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ" Ρ Οἱ οὐκ ἐξ παἱμάτων, "οὐδὲ 

ἐκ ελήμωτος σαρκὸς» 3 οὐδε ἐκ ελήμωτος ἀνδρος 

14 ἀλλ ἐκ εοῦ ἐγεννήθησαν. ἸΚαὶ ὁ λόγος σὰρῦ ἐγένετο 
δι ο2 / 2 ς ων Νις ’ λ / 2 

καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῶν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αἲ- 

σοῦ, δόζαν ἵ ὡς μονογενοὺς ποιρᾶ πωτρὸς, ο πλήρης χά- 

16 βίτος καὶ ἀληθείας. 
9) / / π α” π /1/ 

Ίεκραγε, λεγων ουτος ᾽ 9 

ι ρω ” Ν 

Ιωάννης µιαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, χαὶ 
ς] ο κος 2 

ον) ειπον᾽ ο οπισω ου ς ἀκ 

/ / αν α’ 

γόμενος, έμπροσθεν µου γέγονεν, ὅτι πρὠτός µου ἦν. 

16 5:05," ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἑλάξομενν 
Ζ λ / ᾿ 1 / 9 ἃ. ήή λ / 

17 τα λαθιυ αντί χαβιτος. Οτι ο νοµ.ος διὰ ῥωσεώως 

Ν 

ὅ οι. 

(1) Ξ986. Έτασπι. αἰάῑπ, Ίτεν. Ἠ]αν. 
(πι) -Ἱ- επέπι,γετοῃ. ππατί. Ἡ]αν. Ὀἳ9. 
Άπςι δοιπεὶ. απίεπι, Ὀτὶχ. (1) ἴη 
ἠμπο πηιπάωπι, Ν υἱς. Πἱ. Ῥοτί. Ουρ. 

Ἠλατ. Απιος, Απς. ΑΗ, (ο) Λοο 
ααιιπάο, ΥοτοἩ. νετςο. Ὀγ]χ. «οτό. Ττγεῃ. 

ΟΥΡ;. Απιργ, 5απ]ε]. Αιις. αἰἰᾳπο(ἶθς. 
(Ρ).οἳ, .. ἔγεννήβησαν] ὃς. . . ἐγεννήθη, 
Φιξ. . παέα εδ. (Ίτεπ. {ουΥ, νενρα 

Περο αά ΟἨ]δίαπα αοσοπππιοάθης.) 

Βί6 Ἱεσεπά μπι θὔ5ε ργοπυποῖαί Του, 
ποδίταπα Ἰδοίίοπεπα Υ α]οπέπίαποΓΗπὰ 

οοτγαροπί {γίδπεῃς, Λίᾳιο εἷς νο- 
ΤΟΠ. Απιοη, 5επιεΙ, πί νἰἀείαγς (ἵη 

σοπιπεηίατίο οἱ αλὶδὶ Ἰαρεί: πα 

3Η.) Λας. 8οµης1, Ῥεοιάο Ἄ:π, ΤΠ, 

2. πὰ Τ]εορ]γ!. Ἰαί. | οἳξ- ΡΕ νετο. 
(4) αἵματος. 8. 8ΥΓ. ρ. ο. Υνοτοη, 
Τον, Ἠ]αγ. Υἱδ. ΑΠ. (ϐ)ΞΕΑ 

42. 903 114. (8 ΞΕΒΧΈ (αρρ]. ἱππῃ, 
εαάεπι παπι.) Τὰ Έης, |. Ροςί αἱκά- 

των. ροπαπί Πα. Αι. | υοἰωπίαίε] 
υοἰμρίαἰε. {01 Ἅ{) ἀλμθῶς µονογε- 

νοῦς, ὡς. Οτίς. φοπια]. (1) σλήρη. Ὦ. 
(5ἱ. β.) δ. Ὑπ]οπ[αηϊ αρ. Ίτοηυ. 070, 
Μακ]πηί «επο]ίοα τη Μί.9, ΤμδορΗγ]. 

1 οοωποηίαγ. ρ]επὶ, (εοἳ]. αρὶσεπ](1) 

Άασ. 8ειηεΙ. Ρίεπιπι, (κο. νεγῦ πι) 

γυίςσ. Η. Ραΐτ, Ἰαΐ, ρΙεπιμκ, νοτο. Νο- 

ναίαῃμ. (χ)ὶΞΜΙ. ψ. ἐστιν. 8ΥΤ. ρ. 
νΟΥΡΗ. νους. Ὀτὶχ. οὐΙ). ππαγέ. Έοβς. 
() ΡΟ3Ρ1,. 99. Οορί. ἆδί, ΆΑτηι, 
νεγοΟΠ. Υετς. «οτΏ. Οτἱ5. {ου. (ειπο] τί 
τος.) Βις. απ. ΟΥΡ. Ἀσοπη, Λαρ, 
ΒεΠοΙ. η Μί.α.4ἀ.σ. Ἅᾖ{(2)Ξ- Αλ, 

Ρεῖςς. ΑΓ. Ρο], Αγπιι βαν. 1. 9, 3. ὃ. 

8. νεο. νετο, ο. πιαγῖ. ἔοδς., 05, 
(οἱ. Αποιαισοί, οχ Ν, Τ. 

805 
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404 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. 1. 

ἐδόθη" ἡ χάρις κοὶ ἡ ἀλήύεια διὼ Ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο. ] 

[Θεον οὐδεὶς ἑώρωκε πώποτε' " ὁ μονογενὴς δ υἱος, «ὁ Ι8 
Ἀ ) λ / ρ .” λ » ο ) / ο 

ὢν εἰς τον χόλπον του πώτρός, εκείνος εξηγήσατο, 

Ν “/ 3 ΝΔ / Ἡ ” 1 [όν .. 

Και αύτη εστῳ ἤ μαρτυρία τοῦ ἰωώνου, ὁτε ἀπε- 19 
ε 9 ο” ” / η Ν .“"΄. 

στείλαν ἆοἱ ἰουδαῖοι ἐξ ἱεροσολύμων ἱερεῖς χα λευέταςν 
ο 2 , » / Ν / ο” κκ ξ / . 
ἵνα ἐρωτήσωσιω αυτο)’ συ τίς εἰ: Καὶ ὠμολογησε, καὶ 90 

. 2 2 έ αλβ / ογκᾶ δε» φ. ., ον 5 λ// 

ουκ ἠρνήσωτο' καὶ ὠμολογησεν' οτι "οδους εἰω εγω 
ε κ 

ο χριστός. .- 
ο λ / ἐς ] στ. εν / ιο / π 

συ; καί λεγει ουκ εί 0 προφητής ει συ; και 

μι ο μν, νετ. αν // αι ” 
Καὶ Ίρωτησαν αυτὸν' Ἱ τί οὖν: Ἀ πλίας εἰ οι 

. / 3 2/ 1 ον ο’ 9. ην. Ἠά / ιο ο 7 

ὠπεκρίθη ου. Ἐίπον οὖν αυτω" τίς εἰ» ϱα αποκρι- 23 
Γὴ Γν] / ϱ ” 

σιν δῶμιεν τοῖς πεμψασω ἡμᾶς' 
[. /“ 

τοῦ 

. | 
κ σι λεγεις περὶ σεαυ- 

Ὄφη' ἐγὼ φωνὴ [βοῶντος Ἄ ἐν ση ερήμῳ' εὐθύ- 93 
λ ελὰ . Ν ο... ς 11. ε / 

νατε σην ὁδον κυρίου» καθως ειπεν σαίας ο προφήτης. 
κἳ η ΗΑΑΝΡ) : / ος - 2 ., / /”“ σἩ 

Καὶ 1ο απεσταλµενοι σαν εν τῶν "φαρισαίων᾽ Κα 

8 ψ.. 
“Ον ἐγὼ οὐκ εἰμὶ. 

(α) -- ἀλλ. ὁ δὲ, Αγιπ.-- πἰνὲ, ιι]ς.. 

Πη5. ΝΕΓΟΗ. Υογο. σα. Μπα. οσο). πιαί. 

{ο58. {ογ. (οἱ. τει, Πατ. ΑΙ, 

(ϱ) Ξ Υἱοίοτίη. δεπιο], ΟΥἰςσ. 5εππε!, 

μί νἰἀείατ. (έοπι 4. Ρας. 109.) | 9εὸς. 
1,. 99. ΘΥΥ, ΑΗ. Ἀγτ. Ρ. ἵη πι. Γρηαί. 

Οοπείί(α(. Τπεοάοί. Οἶεια, Ρῖς, Οτἱς, 

Ρἱ6. ἸἨπεῖαη. Πιατίγγ. αρ, 8ο0οΓαέ. 
Αγίας. Μαγοσ]ας. Ειποπίαξ, Όα». 

Ναχ. Ἄγες, ο υἱίαπ. Ἡρίρα, 566. 

δίάογ. ρε]ας. ΟΥΓ. 5.,ρο. Βαβ!]. 5ε- 
Ίεμο. ΤΙ, ὈῬορίγ. Βο]ο]. ἵπ Μί, ἆ. 
Ίτεη. ΟΡ. ἵπιρ. Ἠϊ]αν, αἰοαδὶ. Ἐα]- 

ξεπί. (ααάσσί. Εετταπά. Ύἱσι. ΑΙ- 
ευίη. ΑΠ. [ Φε, Ῥετε, ν. Ο6οΡί. | 
μὶὸε. Βϊο Οεἶς, δεπιε] (ἀῑεεεπ({οπέΐγας 
Ἰπίει δε εἀ οπίοης.) Ἐνς. Ώας. Ίτοῃ, 
Που]. Τετί. Παν, Υἱείοσίη, α]οιι- 
ΡΙ. Απιζι. Λυδ. ΡΒλαῦαἆ, Υἱσ]. ΑΠ. 
| υἱὸς 9εὸς. Ο]επι. Ρἱ5. αρ. ΜΙ. ΟµἱΡ. 
βεπιε! ἵη εᾱ. Ὠπεί. δε4 α]γτρ εἀᾷ. υἷὸς 

σοῦ «εοῦ. Εί εἷο Οτὶς. Ἰπί. οἱ Ίτεη, 

αἰἰου οί, (ο) εἴπμπι ραέγί ἔρδο επα”- 

ϱαυΐέ 8. ἀἰδδογιῖί, νετο. Τεγί. 5οπιε]. 
θιϊ οοί ὑπ ραΐνο, ἔρδο επανγαυῖέ πούζν, 

εοἱῦ. | ξ- σοῦ πατοὸς. 69. (ά) -ἰ- 
αρὸν αὐτὸν, (0). 995. Μί.5, 35, Α;5, 
Οορί. δίπ. Άτπι, 85, Ἠϊ6Γοβ. νετοῃ. 
νοις, «οἳΡ. Οπγνς. είῖαια ἵπ Με, 6 
εοἆᾱ. | Ῥορί λευῖτας ροπαπί Α, 19. 

’ 9ο. 69. 106. 194. αρ. Βΐτειν. 151. 

990” ΦΙ, 8. Μι. ο, α- τ. 11. ΙΤ. 
Ένασνα, αἰάϊπ, ΒΥΕ. ῃ. δαχ. Ὑυἱρ. 

Ὀτίκ, οοτῦ. σαέ. Α πι. ἔοτ. (8) ΛΒ 
631,. Οορί. ΑΠ. γετοΠ. νθγο. [ᾳ85. 

Οτἰς. (εν. ΟΥτ. ΟΗ015. τπ Νε. ὅ εσᾷἆ. 
| -- ἐγὼ. Μι.ο, Αιοί. ἄε Ργοπιῇθ», 

(Ό Ξ Οορί. Απ, γεΓΟΠ. (5) σὺ 
ἡλίας εἶ. ο. Οορί. οοτΏ. ΟΕἱ5. ααἱη- 
αιἱςδ, σίς εἶ σύ; ἡλίας ει; Ατη. σὺ 

Ξ- 1,. βαν. 9. 8. νετς. ΟΥΓ. | σὺ οὖν 
σίι ἡλίως ει Β. (1)569. (5 

50, εἶπον οὖν, 1. ἐῑπὸν οὖν ἡμῖν, ΑΤΠΙ. 

08. ἵ Μί.μ. ΠἱθΓ. καὶ εἶπον αὐπῳ' 
εἰπὸν οὖν 8. εἰπὸν ἡμῖν. ΝΟΓΟΠ. νετο. 

εοτῦ. Ἱίθαι 9250. οο]Ἱῦ. ()Ξθ09. ΑΡ. 
ἡΝοαίφίς εεά 96 αμ. ΜΙΗ. ΟΗΥΥΕ. ἵπ 
Μί.µ. ()Ξ ΑΞΒΟΣΤΗ. ϱορί. 
Οµίς. Νοπη, (πι) γραμµατίων. 8ΥΤ, 
Ι16Γ08. 
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ο  Ν ας ον » / οι 4 ι 2 
1βωτησον αυτον παί εἰιπον αυτῳ" σι ουν [απτίζειό, εί 

.ὰ ι] ο. Ν Ώ. // 

συ ουΆεἰ ο ριστος» οὔτε ἠλίαςυ 
/ // ς/) ”. 

ποῦσε ὁ προφήτης: 
αλ. 7 τω νε ἄ αι / 5 

6 κδρίόν αὐσοῖις ο ἰωάννής» άν! κο βοποιζ Ρεν 

ύδατι' μέσος 4 ---- δε” ἡμαν’ ἕστημεν, ὃν ὑμεῖς ου οἷ- 

ϱτ ἐωνί, η ο ἐπίσω ου εχόμναςν ἔ ᾗ οὗ 
α 3 Σ// ᾿ 

Ξ-εγω ου 

εἰ ἀξιος, ᾗ ἵνα λύσω αὐτοῦ τον κάλο, σοῦ ὑποδήματος. 

ἦν Ἰωάννης [λαπτί ζων] 3 

5 Τ Αὐτός ἐστω. 

200 [ηθώραρᾶ. 

(η) οὖδ. ΑΒΟΙ,. 1. 194. {(ο)Ξξ-ά. 
(ϱ) -- ὑμᾶς. 69. αρ. ὙΝείςί. εεά αρ. 
Βιορί. οἱ ΜΙΙ. 6.9. Οορί: ΔΡίΑ. Άναι. 

Ἀγν. ρ.ο. αθί. ΑΤΗ. 8]αν, νετοῃ. νεο, 
Καὶ οοτῦ. [ω5, ΑπΙΡΥ, Λας. | ἵπ αφιια 

ἔ ραπϊίεπίίαπι, νοῦς. ἴπ αφιπι μα πῖ- 

επί, νονοῦ. (α)ΞΒΟΣΙ,. Αν, 

ςοἱϱ. Οµἶς. «Όρο. (βειποὶ Ἱοσίίαν ἵῃ 

εοχίυ.) (0) στήκει, Β1,. 1. δαν. Τ{. 

(απο. «οἳ). ἔος». ἔσγ,) Οµἰς. Ρἱ9. (αΏληὶ 
πέ τες.) ΟΥρτ. ΑΠΡ. Ἠϊογ. (8)ΞΞ8 
ο1,. Ἱ. 6ορί. Υενε. Οτὶσ. απαίον. 

(8οπηοὶ Παλῦοί, Ἐχίαί οἶδηι Ἱη ἑσχία 

εκρ]ἰσᾶ(ἰομί ρε ιῖςεο.) ΟΥΤ. Απιῦς, 

υὗσός ἐστι. . ΜΙ. Π. 5. ΟΥ. οἰῖαπι 
Ίη Μί. 6 οοᾱ. || -ἰ- ὃν εἶπον. Β. ο0τΏ. 

ΟΡ. (0505. 1. 9. Εν. 19. 
πρ. ΜΠΙ. 90. Οορί. ΛΡίΝ. 8]αν. νογοῦν 

η νεο, ἀεερί αηέπη ὃς, ) Οµίς. .αμα- 

ἴου, Ογτ. οφ. πμ, ἵη Μί.μ. 

Αππὸυ, {. -Ἑ ὅτι πᾳρῶσός μού Πν. 38. 

(4) Ξ οι, 90. 96, 40. 63. 108. 145. 
956. αἱ. 4. Μι. α. ϱ. 10. Ῥοις. 

. Όορί. Λεπι, δίαν. 32. ΜΜΑ 

πώ Ουίς, 5οπιο]. 0,γγς. (οίίαπα Ἱ ἵἩ 
ος 6 εοᾶᾖ. ) ΟΥΡ. Αππὺς. || οὐκ εἰωι 
ἐγὼ. ΒΧ. 69. 118. ιαν. Οµἱρ. απίη - 

ααΐος, τα) ϱ. ἐκεῖνος ὑμᾶς βαπτίσει 

ἓν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρ). ἢα. Εν. 9. 

α]. 6. Μί.ς. κ. 8ίαν. 9. (πο αἲἲ]:) 
ο γ.. 99--06. 01. (5) ΔΒΟΣΧ 
(). πἱαί.) ΕςΗΙΙΜΑΧ. (δι ασ.) 11. 

εΤο 
ὃς ἔμιπροσθέν µου γέγονεν. 

} 9817 Ῥαυῦτα ἐν Ζ΄ βηρανίῳ" ἐγένετο πέραν σοῦ ἰορδάνου, όπου 

28. 96. 40. Δον 5Ἱ. 61.65. 64.89 Χ 
91. 1168. 124. 121. 191. 142. 101. 918 

(ο. αἱ. 5.) 329. 290. 290. Εν. 1.9.4: 

198.19. 91. 91: 9». 40. αἳ. 61. οί αἱ. 4. 
Γ]αγοδνε ἵηπππατς, ΜΙ. ΒΥ.α. οξ Ε, 

5. ϊ. η. ο. 4.Γ.8.Χ. 10. 11. 11. Ἱέεπα ἵη 
Π3ΤΡ. ᾱ. Κ. ρ. 7. Οοἀἆ, ἔετο ΟΘΠΙΠ65 

αρ. Οτὶς. Έταρῃι. αἰά1Π. Τά. 815, μίγ. 

Άτν. Ῥου9. Οορί. (118. οοπ]ππςτὲ 

αέναπιάπ) Ὀγγ. Ἀϊογος. θίαν, 9. 58 

8. (ᾷοίμ. πίαί.) Υιάὶς. Βασ. Πέ, Ἠε- 

γαζἸορη,. Ο11Υ5. (οίῖαπι ἵπ Μί. 6 

εσάς.) Νοππ. ΟΥτ. Απο. (αδί, εχ 
πἱς, Τον. |. βηθαθαρᾷ Ἰναμοετο υὶὰσῃ- 
ας ΟΥΡ. 1.919. 99. 493 66, ϐ9. 
Τ8, αΠϊ. Λίαυο οἷο Ιοφαπί τι Ἰηπ πι, 
80. 119. 114 110. 191. Ί1ροχ. 

191. ἵππι. 194. ἵω πι. 149. ἵπ πα. 145. 
141. 151. 190.919. ἵπ πα. Βατθεγ. ]. 
Μ:. ος Χ ᾱ. κ. ρ. Ζι Εᾱ. Ατπιι βαν. 
Ίσηῃ, οί ο. Ασουταίῖοτα, εχοπιρ]αν]α 

αρ. ΟΝΓΥΕ,. ας (πγπα. ΤΠΘοΡΗΥΙ. οἱ 

ἵπ δεᾖο]ῖο Ρογανἶ5 οοάἴοῖθις αά Ἰι. 

1. αἀξθοτῖρίο. Ἠαπε Ιεείίοπεια ργα- 

[εί Οτῖς. εί ροςί ἵππο Ὦης. θαἱόας, 

Ἠ]ϊαεγ, οἵπι πποάο Ἰαιάαίς εί αἰῑις, 

Ὀήα5αιο ]αο(1οπὶ5 ππρπαϊηὶί Ερὶρ]ι. 
| θκθαραεᾷ. Ἀχν. Ρ. ἵπ πι. Οτὶς. «ὁ- 
πηε]. (56ά βηθαρᾷ ης.) | β/θαρᾶ, 91. 

ἵπ πι. αρ. ΜΗ. 116 Ον, 0ἱ5, 
(α) -ἰ- καὶ ἔκει ην, Αιπι. | 



406 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
” / ε] - 

ο. Τή επαύριον΄ [βλεπει - Τ σὸν ἰησοῦν ἐργχόμιενον πρὸς 29 
η Ε] - .) [ 

αὐὑτον, καὶ λέγει" δε ὁ ἁμνὸς τοῦ «εοῦ, Ἡ ὁ αἴρων τὴν 

0ΑΡ, 1. 

ς / . / ΣΥ. 6 νά, κ 4 
αμιαρτίαν του κὀσµου. Ὀνὐτὸος εστι “περὶ οὗ εγω 50 
ιού 1/ πλ Μα / / 

εἰπον᾿ ὀπίσω µου ἔρχεται ἀνηρ, ὃς ἔμπροσθεν µου γὲ- 
Δε ” .” Κανὼ Εούν' ᾷδ μόνα, 

Υονεν οτι πρωτος µου ἠν, «γω ους θε αυτον 9 
/ ” ιο α ι] .” ] 

ἀλλ ἵνα Φανερωθῇ τῷ ἰσραὴλ, διὼ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν 
-/ / 

6 ---τῷ ὕδατι βαπτίζω. Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης, 930 

Ἡ ο” περι- 

Κάώγὼ οὐκ 98 

/ “/ / ἳ . 

λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταξαῖνον 
” / / 

στερὰν εξ οὐρανου, κοὶὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 
/ ς4 / / 

ἤδειν αὐτόν ἀλλ ὁ πέµψας µε βαπτίζεω ἐν ὕδατε 
ι]  / ΙΟ αν. λ 3 ΝΔ ο) ” 

ἐκεῖνός µιοι εἰπεν᾽ ἐῷ ὃν ἄν Ίδης τὸ πνεῦμα κατωβαῖνον, 
λ / .) ι] ” Ν α” / ν] « / 3 ΄ η 

καὶ µένον ἐπ αὐτον, οὗτός ἐστῳ ὁ (απτίζων εν πνεύµιωτι 
Ν / 4 ΄ 

» αἱ μεμαρτύρηκα, ὅτι οὗτός 53 
΄..«α ) κε ὤ 

ἁγίῳὶ,. Καγω ἑώρακα . 
απ. ε 4 ” -” 

ἐστιν ὃ λυἱὸος. τοῦ 9}εοῦ. | 
..] 

ω. 5 ; / / ε / νά 3 
1 ἐπαυριον π πάλιν [εἱστήκει 0 Ἰωάννης, χαι εχ ὅδ 

Γὴ ” 3 ” ΄ . Ὁ / ” ιο 

τῶν μαθητών αὐτοῦ δύο. Καὶ ἐμθλέψας τῷ ἰησοῦ πε- 96 
.. ΄ / ε Ἆ - ” κ 

Ειπατουντι, λέγει’ ἴδε η ὁ ἁμινὸς τοῦ «εοῦ». Καὶ ἤκου- 97 
” ο κ Ν ” Δ /΄ . 

σαν Ῥ αὐτοῦ οἱ δύο µαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθη- 

ε ἃ 

5 ἢ ὁ Ἰωάννης. δ ᾠσεὶ, 

(0). ΙΓπ ΜΠίο {επιρογε, σετ. {(9)ΞΑ. 
ΒΟΣ«ΚΊΙΙ. 11. 99. 96. 40. 5Ί. 69. 19. 
80391. 118. 191. 145 151. αἱ]. 94. 
Μι. Υ. α. ἆ. ᾳ.9. αἰ. 6. Έταρπι, αἰάϊη. 
ΑἉτγ. Οορί. ἀ9ίπ. Ατπι 8ΥΓ. ρ. 8ἱαν. 

Ἱ. νεΓο. πααγίι. Οεἰς. ΟΥΡ. ΟΠ5Υ9. 
(αείίαπα ἵπ Μι. 6 οοἁἆ.) ΤΠεορΗγΙ. 
(ἀ) -|- εσσε, Ἡ υἱς. νεΓοη. ΥεΓς. «οἱΏ. 

οοΓ5.. 6958. Παγ]Ἅ ΟΥΡΓ. Απ, Λι, 
ΟΙΙΕΥΕΟΙοΟΡ. Ζεπο. ααιά. Ίμεο. Βεάα. 
(6) ὑπὲρ. ΒΟ3 ᾽ ΟµἱΡ. Ὀΐδ. (Μεπιε! υί 
τος.) (8)Ξ16.αρ. ΜΙΙ, εἰ Ἰειεί. 
(6ϱ)Ξ Βσοαι.. 1. 69. 1186. 124. 918 
(ο. αἰ. Τ.) 955. Μί. Β. 9. ξ. 11. ΟµἱΡ. 
ΟΥτ. ΟΠ1ΥΕ. είίαπι ἵπ Μι, ὅ «οἆἀ. 

(1) ΑΒΟΕΝΗΙΗΡ. 98. 64. 108. 194. 

121. 142. 250. Ἐν. 18. 19. 24. 93. αἱ. 

1. Μι. Υ. αἰ. Τ. Έταρπι. α]άϊπ. Οτὶς. 
Ρΐ5. (1) -- καὶ πυρὶ, ΟτὶΡ. {ετ. ({ετ 

οπιέέ11.) Νοππ. ἍἨ{(Ι) -- αὐτὸν. α. 
(1) ἐκλεκσὸς. 918 (ουπι Τ1,) Απος. 
εἰεοίι Πιδ, νετο. νετοηῦ, «εοτὺ. 
(αι) ΞΞ 113 64. Μι. απ. Ἀντ. Ατε. Ῥεγςς. 
Αγπ {(η) -- ὁ χριστὸς. . 194. αρ. 

ΒἰτοΙ. 950. Αγπι ({(ο) -- ὁ «ἴρων σὴν 
ἁμαρτίαν ποῦ κόσμου. Ο. 59. 935. ΕΙ, 
νεγο. «ΟΓΡΏ. Ε055. πιΒΓέ. ΟΥΡ. ΑΙΠΠΙΟΗ. 
3Ρ. Υἱοί. επριαῃ. (Ρ) οἳ δύο αὐτοῦ. 
Β031.. Ἀντ. Οορέ. νετοπ. Ε058, ες 
ἀἰφοῖριι]ὲς ε]ις ἆμο, τετε,ῇ αὐτοῦ τσ! 
101, ΡΙαγ. 9.03. 



/ // 

4] /οτή. 

μ4 Καὶ 

- 

6ΑΡ. {. 
' η υ κ, 9 αν λ7/ 

"Όθδαν τω ἰήδου. ἜἌτραφείό 4, δν 
Ν 3 ιν / 3 ο” 

Ὦο σάμενος αὐτοὺς ἀλολουθούῦντας» λεφει αυτοις” 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 407 

ὁ ἰησοὺς, καὶ φεα- 

Τί ζη- 
ον 6 δν -” ι ἡ Αὰς ο ε / 

τεῖτε; οἱ δὲ εἰπον αὐτῷ' ῥαξθὶ, {ὸ "λέγεται ἑρμιηνευό- 

“40 µενον΄ διδάσκωαλε;) ποῦ μένεις: Λέγει αὐτοῖς' ερχεσύε 

χοὶ "οο έδεσε. ᾖλύον ἵ καὶ εἰδον, που μένει μαὶ παρ 
3 ”. 2/ Δ ς / 32 / / 

αυτῳ έμειναν την Ίμερων εκεἰνην. ὠρου α 1 ὧν ὡς Χδε- 

ΛΡΗ, ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς σίμιωνος πέτρου, εἰς 
2 ” / ο”. 5 ” ο κ νο μον ν. 2 
εϱ2 τῶν δύο πω; ολουσογντων παρουν (ωωὐνου αι αλολου- 

/ “3 ερ 

49 θησάντων αὐτῷ. 
Ν κ. δδ 8 : Ν / .» 

Φον τον ἴδιον ου Ἅοι λεγει αυτῳ' 

ὃ ἐστι μεθερμάνευόμι ενον ὃ Ἔ Χριστός. 

ἴναγεν αὐτὸν πεὸς σον ησόνψ. ν λέψας "Ταῦ» 

ον ή ή ω2 νηπὼν 

ο ϱ 

τω ο {ησους είπε" 
η ΡΑ .” {ε / / 

44 θήση Έηφαως' ο ερμήνευεται πετρος. 

Εὐρίσκει οῦτος 

σὺ εί σίμων, ο υιὸς 

2 πρώτος. σὸν ἀδελ- 

εὑρήπαμιεν τὸν 

/”/ 

6 ων" σὺ Λλή- 

Τη ἐπαύριον [16ε- 

ο ὄψεσθε, 

νγὁ. 
Ἡ ή: δὲ, 
ἆ ή: δὲ. 

ἃ ϱ2 μεσίαν, 

(α) -- ΕΠ. το. 149.918 (ο. 194. αἱ. 
6.) 990. Ἐν. ὅ. 49. αἲ. Ἱ. Μι. Υ. κ. 
Αγ  «{τ) ἑρμηνεεζαι. 1. 118. νε- 
ζοη. «61 ῦ. λέγεται, Με, ἆ. ἔστιν ἔρωκ- 

βνγ. Ρ. ἵπ τη; λέγεται µε- 

Βερμηνευόμενὸν. ΑΒΙ,. Μι. 5. Ονίς. 
(9). ΒΟΙ,, Ἱ. 118. Αἴις, «ντ. υἱῇ. 
Όπς. (0) -Ε οὖν. ΑΒΟΙ: 38. 194. 
Ἁ]. 6. Μί. ν. Οορί. Ἀγτ. Ρ. ἵπ ην νους. 

ουη. ΤΠεορΗγ]. |. -ἵ- δὲ. Έτασπι, α]- 

ἀπ. 8νγ. νετοῃ. (4) ΞΑΡΟΕΡαΗ 

ΙΜΡΕΒ.(5ἱ. σ͵) Ἐν. 1.2.4. 94. 99. 

40. αἱ. 85. Μι. ΡΥ. αἰ. 1». Έτασπε, 
αἰάϊπ. Ἐά. ἔοεε. ΟΥύ. Ἡρίρ]. οπίπι, 
Ὀσίχ. νετοη. (κ) ἔμτή. Α. Ποπα, 
δαν. 9. 8. (ἐνοῖῖ ἴπ εἶαν. ει ους.) 
(σ) - δὲ. Α. 89, 9ἱ8. (οι αἱ. 9.) αἱ. Ἱ. 
Μες. 11. ντ. πἱγ. (564 ῥΡ.ο, αδί:) 
Όορτ. Ὑυὶς. Τί, (οχο. νοἵοπ. Ε05.) 
Τ]κεορΗγ]. -ἰ- καὶ, Αππ. (2) αρῶτον. 
Α.1. ΙΤ. 49. 69. 118. 1454 αἱ. 6. εἰ 
ΈΒατυεγ. 1. Μι. ω. 1]. Ἰτ. ντ. υἱγ. 
«Αττ 41. 8]αν. Υυὶρ. Τι. Οείς. αἱ 

γευόμιενον. 

νἰάσίατ. Τηοορ]γ]. ο. 6αιᾶ. πιαπε, 

(αραὶ 1) νοτον. | - Μι. σ. Βαν. 9. 

Μπι. (α) ΤΗΝ, Απ, Μι. ΒΥ. 
αἱ. 90. Ἑταρη, αἰάϊπ. Τά, Ἀνστ. υἱγ. 
Ὀντ. ρ. στῶςσο ἵπ Ἱι. ΟοΡί. ΑΠ. 

0ης. ἵπ Μι. 6 εοἀά. Ἡρὶρι, ΟΥΡ. 

ΤΠδορψ]. (8)ΞξΑΡΕάΗΙΜΗΕ. 
Ἐν. 1. 9. 9. 4.6. 94.989. 40. 42. α]. 
πο. ρΙατοενο οἱ Ρατρεγ,Τ. Μι. ΒΥ. 
α]. 90. Ἰταρπ. τάϊπι Ἐά. Οἱἷς, 

Οσψε, (είῖαπα η Μί, ὅ «ούᾱ,) ΤΠεο- 
ρα]. (ο) Ξ ΒΙ,. Οορί. οὗτος. α. 1. 
την, Ἡφιρα, οὖν. Ἐν, 15. νοιοῃ, 
(4) ΞΑΕαΗΚΙ.Ε. 1.96. 40, 089. 19. 
106, 118. 191. 1493 145. 151. Ἐν. 5. 
4. 5. 94. 99. 40:α]. 14, Μι. Υ. αἱ. 10. 
Ετασπι, αἱά. Εά. Οορί. Αιπι, 8ὺτ. ϱ. 

Παῦεί ο. αδὶ. | καὶ ἐἔμολ. 46. 111. 

Ἡν. 15. 8ΥΥ. ΟΝΥΥς. οέίαπι ἵπ Μέ. 6 
οοᾶᾱ. (6) ἰωάννου. Ὦ1,. 39. 6ορί, 

αν. Αὐπιν αρ. είδί, νοιοῃ. νους, 

Ρτϊχ. εοτῦ. Μπι, ΝΟΠΠ, Πίϊει, Λυς, 

Ευἱσ. Φομαππα, ἔο5ς, 
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λησεν ! ῇ ἐξελθεῖν εἰς τὴν γαλιλαίαν’ καὶ εὑρίσκει φί- 
ὦ, 4 .” 

λιππον, καὶ λέγει αὐτῶ' ἀκολαύθει µο. ΄ ν δὲ ὁ φί- 46 

λιππος ἀπὸ [βηήσαΐδὰ, ἔκ τῆς πόλεως ἀνδρέου καὶ. πέ- 

τρου” 
Ρ. / Ἆ λ 

Ευρίσκει Φίλιππος τον ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐ- 46 
ο. ε] Σ/ Ψ .” 7 - ’ Ν Ε [ ι ἁ., “” 

τῷ" ον εγραψε ῥωσης εν τῷ νὸµῳ, αι 5 οί προφητα!, 
εκ ἃ Ἡ ” ο / λ εν. ο ος λ λ Φα λ 

ευρήΧαΕ9») ἐπσουν τον υἱον  Ἔ-του ιωσήφ, τον απο 

κ αοναζαρέύ.. Ἱ Καὶ εἶπεν αὐτῷ ναθαναήλ' ἐκ ναζωρεύ 47 
΄ / ] λ ων / 3 ” , ” . 

δύναταί τι ἂγαθον ειναι; λεγει αυτω Φίλιππος" ερχου 

καὶ ίδε. Ἐ {δεν ὁ ἰησοῦς στὸν ναθαναὴλ. ἐργόμεενον πρὸς 48 
ο, Ν / Ν ᾿ σι ν ” / 

αὐτον, καὶ λέγει "' περὶ αὐτοῦ" ίδε, ἀληθῶς ἱσραηλίτης, 
5 ιο / 2 ”/ 

ἐν ὦ δόλος ου Εσσ4. Λέφγει αὐτῷ ναθαναήλ' πόθεν με 49 
ά «. 7 / 3 ” Ν α- ” υ] . ” 

γΩώσκεις; ἀπεχριύη π ῇ {ησοῦς χα ειπεν αυτῷ' προτου 
χ -” ”/ ε ο ο -» ω Ὁ --- 

σε Φίλιππον Φωνησαι οντα υπο την συχήν, εἰδόν σε. 

᾽Απεκρίθη ναθανοῆλ Ὁ--- καὶ λέγει αὐτῷ" ῥα686), σὺ ἐ{ δο 
Ν υ ” ΔΝ ς έ Ν ” 

ὁ υἱὸος τοῦ «εοῦ» σὺ εἰ ὁ (βασιλευς τοῦ ἰσραήλ. ο Απε- δΙ 
’ η] ο Ν ιο αν Ὁ ο ο κ ση / ε 

κρίθη Ἴσους καὶ ειπεν αυτω' οτί εἰπον σοι’ εἰδόν σε υπό- 
υν ” / ’ /”“ Φ ”/ [όή 

κώτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Ἐ Ἡ μείζω” τούτων 1 οκρψει. 
μ Ν / σοι ΦΑΝ λα. Χ / ξ ο Ἡ τινας α 4“ 

Και λέγει αὐτῳ' ἅμην ἁμῆν λεγω υμω' ξ ἂπ ἆρτί 

η Ὦ ὁ ησοῦς.  Ἐ Ο92 ναζαρὲτ. ν Γὁ, Σα) ὄψγ. 

(8 Ξ.ΑΡΕΟΚΙΜΗΡ. 1. 95.19.91. 
191. 145. 101. 9ἱ8 (ο, 194. α]. Τ.) 
Εν. 9. 39. 40. αἱ. 98. Μι. Ύ. 81. 16. 
«Ένταση, αἰάῑπ. Εά. ΆΑνπε, Ῥετε. νν. 

Όορί. «Ῥίμ. Άνπε, 8ΥΓ. Ρ. Β]αν. (εχο. 

9,9.) νυῖς. ΤΠ. Οτὶς. ΟΗΥΥΕ. (είίαπι 
π Μέ 6 οοἆἆ.) ΟΥτ, Πρὶίρα. Τπευ- 

ΡΗΥ1, Ξομο[ίοη η οοᾱ. 96. | Ὀορί αὐ- 

σῷ ροπυπί ΑΒΕΑΚΙΙΠΣ. 1. 15. 194. 
191, 149. 151. 990. 939. Ἑν. 9. 90. 
4. 40, 45. α]. 95. Μι. ὓ. αἰ. 19. 
Ἕταρπι, αἱά. Ἐά. Απγ. Ῥογ8. τν. Οορί. 
Αιπι. 8ΥΓ. ρ. Ὑαἱς. Τί, ΟµΓΥΕ. (είίααι 
ἵπ Μέ,. 6 «οὰᾱ͵) ΟΥ. Ερίρα. Έπεο- 
ΡΗΥΙ. Πίασπε αΏί πανεπέ πεπίγαπ, 

αἲί αἰίογαίτπα, αἲ πέγάπιαιε.  δίΗ, 

ρομί ρορί εὑρίσκει. (6) ἓν σοῖς προ- 

φήτως. δὺγτ. υἱτ. ὑπ. δαί, σαυά. 
. 

«018, ἵη Με, 6 εοἆᾱ. 

οοἆἆ. 

(11) 51, (45 Α.80.89.108.116.105. 
191.9963 Ἑν. 26.44. ΛΙΗ. Μί, Β.ς. 
κ.ρ.ᾳα.5. αἰ.Ἰ, Εά. ΟΥτ. ΤπεορΗγ]. 

8) ΑΡΕ. 
ΑΙ, Με. αα. Ἐν, (είδα 8ὲ, 9.) Ραΐτ. 
συ, Είαπα.νς. 41. (ἱ) Ξ 11. 8υτ. 

ΑΣΠΙ. ΥθΓΟΗ. Ὑθγο. ΟΗΣΥ5. ἵπ Μί, 6 
(πι) αὐτῷ. 45. (Μας παης 

Ιοοίίοποεπα, αἀάῑίο Αι. Ἰαυάαί αὐ 
πρὸς αὐτόν) (Ππ)ΞΑΒΕΗΙΙΒΒ. Ἐν. 

9. ὄὅ. 24. ΛΗΙ. ΜΙ.ΒΥ. αἱ. 19. Έταριι. 
αἰάΐη, Τά. Οὐτ. (9) ΕΡΙΗ. Μι. . 

νΕΓΟΠ. (Τϊάεπι αὐσῷ Ρροημηέ ροδί ὧπι- 
κρίθη.) |. καὶ εἶπεν (αὐτῷ.) 98. 194. 
Εν. 19. 296. Μι. {. ο. 11. (ϱ) Υε. 51 
Ξ96.91. (4) µείζο.13. 995. Εν. ὃ. 
18. 19. αἱ. 6. Μί.ο. κ. () ΑΒΕΚΗ 
ΚΙΝΜΒ. ΑΗ Με Υ.µ.Εὰ.. (958Ι. 
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”/ Ν . ΔΝ ι / ΔΝ λ ) / ” 

ὄψεσθε τον οὕρανον ανεωγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ 

σΑΡ. Ι. ΠΠ. 

κ. Ῥω 74 Ν / 9 Ν Ν ϱἳ - 

9εοὺ ἀναδαίνοισας χαὶ καταβθαίνοντας ἐπὶ τον υἱον τοῦ 
.” ; 
ἀνθρωπου. ] 

ο ον μα ιν. λωα ὗ ῃ νέμέ 9 .- 
Ὅ αι Ἱτη μερα τη τρίτη [γάριος έενέτο ἐν ανα 

ο. ”͵ μέ : ν. ς ’ ” 0 ο” 3 ”μ 2 

σης φαλιλαίας' καί ην Ἰ Ατηρ του (σου εχει ". Εκ- 
/ Ν Ἀ 6. . Ν ϱ Ν ο) .” 9 χ / 

λήθη δὲ καὶ ὁ ἰησοὺς καὶ οἱ μµαθηταὶ αὐτου εἰς τον γα- 
« π ἐς « ”/ // / 6 ΄ γ ωνά 

ὁ μον. Και υστερήσαντος οἰνου» λέγει  µήτηρ ὅτου 
Δ. 9 -” Ν 4 // ο. .) 3/ ζ Ἀ / μα Ε 

σου προς αυτον οἱον ου» εχουσε”. Λεφγει αυτη ο 
5 μι οψ.. / 2 λ Ν λ / / ϱ/ δ - Ρ // 

ησους" τί ἔμοι καὶ σο γυναι; ουπω Ίκει η ὠρο κου. 
.. / ς / ο, ” ” ὃ / “ο κ αν “/ 
ὅ Λεφει ή «ήτηρ αυτου τοις θιακονοις' "ορτι ὃν "λεγη 

ἔλιοι, ν , ιο Ν 9 ω ο ' / // ο ο // 
6ὔΐυμιω, ποιήσατε. "Ἠσαν δὲ ἐλεῖ ὑδρίοι Γλίθραι Ε εξ 
π, / // ΝΔ λ ὶ 0 κ αζ [ωοά ϱ) ὃὸ / 

"Ἀεέρνενας χωτα τον "καύαρισμον τῶν (ουθαών» χω- 
/ ” υ δι, αἱ 

Λέγει αυτοις ο !ή- 
Ι« 

-- Ν Δ Φ ὴἩ υυ 

7 Ρουσαι ἂνὰ µετρητας δύο ἤ τρεῖς. 
υ ι / ΔΝ ε / ϱ/ δι / 5 

σους᾽ γεμίσατε τας ὑδρίως ὑδατος. καὶ ἐγεμισαν αυ- 
χ. «6 3/ 1 1 7 / 9 ρς μφι / . 

8 σας εως ἂγω. Και λεγει αυτοις' αντλήησατε νυν, 
Ν / -” 5) α δε “ Ν 

9 πα Φερετετω ἀρχιτρικλήῳ. "καί ἠνεγκαν. Ὡς δε 
3 /. ο 3 / λε α” / Ν 

εγευσατο ο αρχιτρ/ίκλιος σο ὕδωρ οἱνον }εγενημενον' οί 

Οορι. Επ. Ατπι γυῖς. τί. ΟἨΙΡ. 
«Οντ. ΕρίρῃΠ. Νοπη. Απ, Απο 4ε 

ΡΓοπι, Ζεπο. εὔ ἠοο, ΑπΠΙΩΓ, (8) ση 

αρίση ἡμέρῳ. Ἑ. 69. 194. 191. αἱ. 9. 

Με. κ... (αἱ) -- καὶ οἳ ἁδελφοὶ αὐτου. 

ΟΝΤΥς. (είίαπι ἵπ Μι, 6 οοὰς.) βεά 

τεερυαῖέ Οτίρ. ἀῑδ. (κ) Εἰ υἔπαπι ποτ 

λαδεδαπί, φιιοπίαπι [ιπέίιηι {5. εοπδυηι- 

-αιαίιηπ) ενα υἱπιπι πιρίἑαγωπι. ἠί 9. 

ἀεἰπᾶς. ΔίΠ. νετοἩ. νους, «οΓῦ. (αι- 
ἀ4επί. Τάεπι Ῥοεί γαλιλαίας οΟπΊτΏ. 1. 
«αλ. ΘΥΓ. Ρ. η πι. αἀ]εοίᾳ ποία : 
΄Ἠτος ποη 656 ἵπ οιμπίρ8 εχεπιρία- 

αἶρας Ηετας]εεπείθις, 5εά τερενία 

«9456 ἵη ποπημ]]ῖς ογα0ἵς. (1) αὐτοῦ. 
ΟΠΤή9. εἰῖαῃω ἵπ Με, 6 οοἆά. σῷ {ησοῦ. 

«Άτπῃ, ΥθΓς, αὐσοῦ απρὶς αὐτὸν. Ὦν. 94. 

(σα) -- ή Απιογ. Οἱ. Ἅ({(α) -{- καὸ. 
ΙΛΕΚΕ. 99. 42. 69. Ἐν. 19. αἱ. 9, Μι. 

δαν. 9.9. 

γετος. Υους. ὁ δὲ. ζ.. 49, 

ο. α.ς. 11. 1τ. Έτασπι, αἰάῑπ. Οορε, 

Ατηι βΥΤ. Ρ. Υ 018, Ἡ. (εχο. νεις, 

έωςς,) ΟΥΥ. Νοαπ. (0) µου: Νγς.. 
(6) εἴ σι. 69. ἆ. 99. (ἆ) λέγε. ΠΚ. 

1948 900. Ἐν. ὅ. α]. 10. Μι. ΒΥ. αἱ. 

6. Τὰ. (6) Ξ Απ. | -- ποεῦ. 98. 
(Ό.-τ1, Λαίε ὑδρίαι ροπιπί Β1.. Υυἱς. 

ζογ. οοἱὉ. (5) Ξνετοη. ()]9. 
Μι. Ὦ. Αππι, νενς, Αηίε ὑδρίαι ρουυηί 
νογοΠ, Ὀπίχ. Απίθ λίόμαι, {055. Απίε 

ἐξ, 69. 194. ΑΡ. Βίΐτομ. 0Ἠ1Υ5. είσαι 

ἵπ Με, 6 οοἁά. Ὦοδί ἰουδαίων 1. 

(1) ἀριμὸν. Ἐν. 96. Μί. ο. 

(1)Ξ99, 40. ντ, Οορι. 

(αι) Εἰ /ε- 
οεγιέπέ, θἰσιέ ἀἰαὲέ ἐὲς, οοτΏ. [ καὶ] οἱ 
δὲ. Β1,. 1.399. 118. 194. αἱ. ὅ. Μι. 11. 

(6) Ξ]141, 

41. Έταριη. αἰάΐπ, (ορί, 8ὺτ, Ρ. ἵπ 1η, 
ΑΤπι, δαν, 2, 2. 



410 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
η / 2 / / 

οὐκ ᾖδει πόθεν ἐστίν οἱ δὲ διάκονο ᾖδεισαν οἱ ἠντληκότες 

6ΑΡ. ΠΠ. 

ΣΧ 6 ” Ἆ / / εν, Ν ’ 

σο ὕδωρ" πφωνει Ὁ τον νυμωφίον ο ορχιτβίπλινος» Καὶ 
/ .» ” ερ ἡπὰ ης 2... λα, «8 

λέγει αὐτῷ' πῶς ἄνθρωπος Ὁ πρῶτον τον Ἱκαλον οἶνον 
/ πα γή .) τ ψών ΠΡ ι. ᾳ / Ἱ, ΔΝ 8 

σίθησι, καὶ ὁταν μΜεθυσθώσι, " τὸτε τὸν ἑλάσσω' σὺ ὅτε- 

11 
, Ν : λ ο’ ϱ/ “/ / ) ΄ 

τήρηχως τὸν χαλον οἰνον έως αρτι. ᾿Γαύτην ἐποίησε 
η ὰ - / ε ο ν 

ἔπην αρχῆν τὼν σημείων ὁ {ησοῦς ἐν κπανῷ τῆς γαλι- 
/ λ 3 / Δ δό « ον ἀ 4 2. αν 

λαίας, καὶ ἐφανέρωσε τὴν ὐόζαν αὐτοῦ" Ἡ καὶ επίστευ- 
ι] Φ.τλ 5 Ν ) ” Ν ” χ. 

σαν εἰς αὐτον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ] Μετα τοῦτο ἅκα- 
9 / . ( Ἆ ΜΑΡ λαο ας .. . -” λ 

σεβη [ εἰς Καπερναουµ,, αύτος καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ 
” Ν ] υ κκ « Ν . ” // αν 4 ” 

οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Υ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" καὶ ἐεκεῖ 
”/ /“/ ι) κἳ ς / 

{2 ἔκεωον ου πολ.λας Ίμμεραρ. 

. λ » ον 
Καὶ ἐγγὺς ἦν το πάσχα τών ἰουδαίων, καὶ [ άνέρη 15 

. ς ’ νο ”. // ν ο 5 Αλ ωδο Ν | 
ες Γεροσὀλύμα "ο 4ήσου. Καὶ εὗρεν εν τῷ {ερῷ τους 14 

ω / λ / λ «λ λ λ 
πωλοῦνσας [όας, καὶ πρόθατα», κοιὶ περιστερᾶς, καὶ τοὺς 

/ Ἱ λ : / 

Κθοματιστὰς καθηµένους. Καὶ ποιήσας ὃ- Φβαφελ- 15. 
ολ. ἆ νε, ὦ / 2 6 ι . ο ω ε ” / 

λιον ἐκ "σχομίω, πάντας ἔξεβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά 
λ ’ ΔΝ ” . -.  οσ6/ 

τε πρόδθατω καὶ τους [όας καὶ τῶν κολλυβιστῶν εξε- 
Ὃ / ΄ Ν κἳ αι δι . /“ Ν ι 

γεε «τὸ πέρμων καὶ τὰς τραπέζας ' ἀνέστρεψε"' Καὶ 16 

2ο ἔμεινεν. 

(1) καὶ ἰδόγσες τὸ γεγονὸε ἐβαύμασων. 

ΦΥ. Ρ. ο. αξί. νεΓΟΠ. Υεγς, (ο) τῷ 

»ἡμφίῳ. Μί. ο. 19. (ϱ) Ξ 9. 41. 
(4) κάλλιστον. 40. 63. Μί. α. 10. 

(9)ΞΞ 81. ὃτ. 6ἵ. Μι. τ. Οορι. νετς. 

εοτὸ. ααπάεηί. (6) -- δὲ. . 98.59. 

60. 115. 194. Μί. κ. 11. 19. ὅσγ. 8ΥΓ. 
υ. ο. ἀ5έ. Οορί. Αί. Υυῖς. Π. (εχο. 

(ος. «οἱ. (ο].) αμάεπί. || καὶ σὺ. Μι. 

Ρ. Αγ. τοπ. Εάρ. (ὁ Ξ ΑΡ.Ι. 
Οεἱς. Οπτοῃ. αἷεχ. (1) οὕτως. 8ΥΣ. 
Ρ. ἵπ ην, (κ) ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Έναῃ- 

σολϊρέηγία, ἄππλθεν Ώτίχ. µετίξ. 18. 
ἀνέθη, ΟΠτΟΠ. αἷοχ. (3ἱ)ΞΤ43 893 
φθά κ Μί. ο, 9.εΧ Άνγπ. νΕΓΟΠ. ΥεΓς. 
εοτῷ. Ῥοη]ίαγ απίθ ἄδελφο ἵη 18. 3]. 
4. Μι, ΙΤ. || αὐτοῦ 0ἱ9ΞΞ1,. Οτὶρ. 4πα- 

ίεγ. αὐτοῦ Ροςί ἄδελφ. Ξ Β. Οεἰς. εο- 
ππε]. 

αἰ, 4. Μί. 11. Οορέ. Ασπη, Ῥείς. Ρ. νε- 
τον. ΟΕἵς. απαίεν (0ἳ5 πίτες.) Νοπῃ. 
(α) Ξ 69. 124. Μι. ο. Ἠαρεί Ο5ίς, 
Απίο εἰς ἱεροσ. Ροπιηί . 935. Ἐν. 26. 
Με. }. Άτπι, γρ. γετοῦ. (ϐ) 
ὧς. Ἱ,. 1. 38. Ας, ΥΓ, Ρ. ἵπ τη. 
γυὶσ, Τε. Ουίς. εεπιε!. Όντ. Αις, 
(ο) Φραγγέλλιον 8. φραγγέλιον 8. φραγέ- 
λιο». Ο0ἀἀ. {(ἀ) σχοινίου.τ1. αἱ. 5. Μι. 
κ. Εά, 8ὺτ. αίγ. «οςῦ. 0ἨΥ5. 5επιε]. 
Ατείεπις, (6) σὰ Μέρµατα. Β Ι,, 99. 

Οορί. Απ. νετοΠ. Ο5ἱΡ. εερίϊε. 
(8) ἀνέερεψε. 61. 108. αἰ. δ. Μι. α. χ. 
Ζ. Οτὶς. α]ηιοίῖες. ΤΠεορΗγΙ. κατί- 
ἱστρεψι. 16. 69. ἵπ πι, 194, 151. 229933 

(2) Α. 1. 61. 118. 194.935. 
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ο ” / ΙΟ ./ ” Ε γοῖς τὰς περιστερὼς πωλοῦσιν εἶπεν ἄρατε ταντα 

8 ο” Ν Ν ρω. 9 ιωὰ ” / ιω 

ἔνσευβεν. Ἀ ωὴ (ποίεἰιτε τον οἱπον του πατρος ου οιοΝ 

17 ἐμπορίου. 
ο ] ” ο 

Ι Ἐμνήσθησαν -- δὲ οἱ µαθηταὶ αὐτου, ὅτι 
' 6 μ ὃω ἳ δι δ αἱ κ , 1” γεγθαμμένον ἐστίν' ὁ ζῆλος του οἴκου σου '' καταφάγεταί 

Ίθμε. ᾿Απεκρίθησων | 
ο ας ”. - Ν ιο .» 

π-- ουν οί ἰουδαῖοι χοι ειπον αυτω" 

4 ” ΄ 6 ο ως ” ] ’ 

19 σέ σημεῖον δεικνύεις ἡμίν, ὃτι ταῦτα ποιες; Απεκρίθη 
Ώι ε// 2 ον λ  χ 3 ο τς Δ Ν ρν 

τ- ο σους λα ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον του- 

ΔΝ Ὠ Δ ϱ / η] .// ΑΙ τε πα ο / 

90 τον, καὶ "εν τρισὴ Ίμεραις ἐγερω αυτον. Ἐίπον 9 οὖν 
α’ 

” λ ή 

οἱ (ουδαῖοι σεσσαράκοντα καὶ Ἐξ ἔτεσω ᾠποδομήθη ὁ 

γοὸς οὗσος' 
3 ο Δ 

οἱ Ἐ κεῖνος δὲ 

η ἃ 3 Ν ς / 3 ”. ν / 

χα συ εν τοισιν Ίμερωαις ἔγερεις αυτον 5 

/ Ν ο” ο // .» / ε 

ελεγε περί Γσπου ναου του σώματος Ίαυ- 
.- 6 ων ϱ αΑ 3 .. 9 / ο 

99 τοῦ. Οτε οὖν ἠγερθη ἐκ νεκρὼν, ἐμνήσθησαν οἱ µαθη- 
Ν 3 ” ϱ/ -” τή 5 : ιπ 3 ψ, - 

τα αυτου, οτι τουτο "ελεγεν ὃ Γ καί ἐπίστευσαν τη 
” Ν δα. τν ης σ σε ” ς Χα, 

99 γραφή, λαί τῷ λογῳ, . ὢ είπεν ο {ησοὺς. | Ως δὲ ἦν 
ιλ τὰ κ ο ώ χ 2 ” / /Υ2 / ωε ο 

εν σας" {εροσολυμοις "εν τῳ πῶσχα Ὑεν τη εορτή, 

ᾱς κατέφαγε. 
. 

5 Τ αὐτοῖς. 

(6) τῷ σ. απ. πωλοῦντι. Ἐ. ΝΟΠΗ. 
(11) -Ἱ- καὶ, Α. Ἱ. 69. 106. 194. αρ. 
Ῥϊνε]. 151. Ἐν. 24. οἱ Ἡ 40. αἱ. 10. 
Μι. ο. σ.ὶ, π. 11. Εά. 971. αίς. Ῥεγε. 
Άγ. Αλί. Αιπι. γυςδ. σετοῃ, νεζς. 
ΤΙεορΗΣΙ. (ἱ) δὲΞ Β1,. ΟοΡί. τότε 
ἐμνήσθ. ΑΤΠι. νοτο. ΟµἱΡ. 8. καὶ ἔμν. 
Ὀτὶκ. ἴρβ. οοϱῦ. | γεπιεπιογαέιδ εδέ 
αιέίεπι ἀὲνοέμιι[ιὸ ε]μδ, νεΤΟΠ, (κ) ΑΒ 
ΡάΗΚΙΜΡΕ. Εν. 1. 2.8.4. ὅ. ϐ. 

40. αἱ. 99. Μι. ΒΝΥ. αἱ. 18. Εὰ. ΟΣἱΡ. 
αὐαίετ,. Ἠεταε]έοη. ΝαζΣ. ΟΥΡ. 
ΟΙΓΥς. ἱω Μι. 6 εοᾶᾶ, (1) Ξ 8. δῦ. 

69. Εν. 4. Οορί. Απ. νεγοΠ. δὲ. Μέ. 
5. 8. τόσε. Ὀτιχ. (αι) ΑΡΗΜ. 10, 
1. 61. 19. 91. αρ. ΜΙΙ. 106. 191. 

996. Ἑν. 6. 94. 40. αἱ]. 19. Μι. ΡΥ. 
α]. 16. Γὰ. Οτίς. Ρἱ5. ΟΥτ. (π) διὰ 
σριῶν ἡμερῶν οἰκοδομήσω. Μί. Ὦ. 1ρπαέ. 
(ο)ΞβΥγ.Ρετςς. Αγ. τοπῃ. Ἐτρ. ϱορί, 
Ατπῃ, καὶ. Αλί. δὲ, νετςο. (ρ)ΞΊτεηυ, 

Τετίι. Ηαρεί "ΟΡ. ρε, (4) Ξ 

4]. 69. Μι. 10. (5) -|- νο, Αιπη. 
() 5 ΑΕΒΗΙΜΕ. (Βε.σ.) 1. 10. 1τ. 
28. 99. 3θ. 40. 5Ί. 61. 69. 64. το. 
89. 91. 118. 1294. 121. 191. 142. 145. 
101. 918(ο. αἱ. 4.) 990. Ἐν. ο. ὅ. 6. 
94. 40. 42. αἱ. ὅδ. εί Ώαχθοι. 8. Με. 
ΡΥ. αἰ. 16. Εά. Ἀγτ. αίσ, Αγγ Ῥογες. 
Οορί. ΕΙ. Αιπι, β]αν. ασ, 11. 

Οιἷς. ία6υ,͵ ΟµΤΥς. (είῖαπι ἵπ Μι. 6 

οοἆᾱ.) ΟΥε. Νοπη. Τμοαοἆογοέ, Τ]ιο- 
ορΏγ]. |. Ῥορί εἶπεν ροπίέ 69. Ἅ{(ε) ὃν. 
Ρ!,. Ὁτίς. ααἰπαπίες. ὁ. Μι. Β. ο. 
(4) - ΑΒΡΒάΗΙΣ. 1. 96. 40. 69. 89. 
106. 118. 194. 191. 142. 145. 150. 

918 (9. α]. 9.) 290. 995. Ἐν. 6. αἱ. 19. 
Ρ]γοβγο. Μι. Ύ. αἱ. 15. Έταριι, αἰ- 
ἀῑπ. Εά. ΟΡ. (εν. ΟἨ1Υ5. (οίίαπι 

ιά Μέ. 6 εοἆἆ.) ΟΥΓ. (κ) σὸ 
πάσχα. 09. κατὰ τὸ πάσχα. Μι. 11. ρε 
Ῥαδελα, Υοχο. | 5 0εἳκ. πι ἄῑεηι [ενίιι 

Ῥανε]ιώ,νετοῦ. {(γ)Ξ ΕΒ. καὶ ἐν, 918 
(ο, αἰ. ἳ 1) 



΄ 

412 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ν 3 /’ Ν |, . ”// [ωά 

πολλοἰ Επίστευδαν εἰς Ζ τὸ ὄνομα αυτοῦ, "εωροῦντες 
π 2 ”// λ . ο 5 ΚΕ. Ν 4/6 ” 7 

αυτου τα σημεία, ἆ εποίεί. - Αὐτος δὲ ὁ ἰησοῦς οὐκ 946 

Ρ 9 κ 4 λ νά . Ν ο / / 
επίστευεν εαυτον αυτοίς» διὰ σο αυτον γΙνώσπειν πον- 

“/ 
σος 

4 Ν ” / δι Χ . .. ρ 4 νεα 9 

Ρήηση περί του ἀνθρώπου" αντος γαρ εγΦωσήε, τι Ίν εν 
”. 5 / 

τω ἀνθρ σωπω. 
ή 

. 

6ΑΡ.Π. 111. 

ο ἴέ 6 αι / α” 4 λ .η 
αἱ οτι ου λβειΟΝ ΕέγΕΝ “νο. τις αρτυ- 20 

» ων , σος ΑΗ 
Ην ὃὲ [ ἄνθρωπος ἀξ τῶν Φαρισᾶίων ϱγκόδήμιος ὄνομα ! 
Ακ) -” 5 ὃ / ὦ 

αυτ» αβχων σων (ουσιών 
. .” λ 

Οὔὗτος ἦλθε προς ᾗ αὐτὸν”. 
Ν ο . »” ε Ν “/ ' σα ι] η στά 

νυκτος» καὶ είπεν αὐτῷ ῥαβΔὶ, οἴδαμιεν, ὅτι ἄπο »εοῦ 
ι] ,. ω πο 

Β ελήλυθας διδάσκαλος" οὐδεὶς γὰρ Ἡ ταυτα τὰ σηµεία 
δύ // ο. ἤ εν Δ ω 54 ὃν δε Ν ᾽ 

ὀύναταίι ποµε, ' ἃ συ ποιµείς εαν µη Ίο }εος μετ 

ϱ . 

) ” ] / κ ε/ } » Ι Ν [ωχ ω./ 

αὐτοῦ. Απεκρίθη --ϱ ϱησοὺς ' καὶ είπεν αυτῳ' 9 

ἁμὴν ἀμὴν λέγω σοι" ἐὰν µή τις γεννηθη ἄνωθεν, οὐ δύ μὴν ἀμῆν λέγ μή τις γευνηθη ,ου ὃυ- 
»ὰ » λ / ω ” Αν. πμ ν 

ναται ἠδεῖν στὴν (βασιλείων τοῦ 9εοῦ. Λέγει πρὸς αὐτὸν 4 
πι ” / ' υ 

ερ νιπόδημιος᾽ πῶς δύναται ὤνθρωπος γεννηθῆναι π γέρων 
/ λ 

ὦν: μῇ 
τεβ 

η ο 2 Ν ’ ” ἃ ε ” / 

δύναται Ὁ εἰς σὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύ- 
ο” δΝ -” ι) ών, ε/{/ 

ον εἰσελθεῖν, καὶ γευνηθηναι, Απεκρίθη Τξο {- 

{ 

(21 αὐτὸν, 8Υτ. Οµ1Υε. (οίἵαπι Ἰπ Μι, 
6 οράᾷ,.) τοπ. σὸν {ησοῦν. Ῥετε. ρ. | 
τος. Οτἶσ, αῑε. (α)Ξ 1. 893 108, 
Η[8, οἱ. ὅ. Μί.σ, Θντ. Οορίέ. ΠΕ. (οχο. 
ἔοτ. οοἵ ο.) Λαρ. Ῥοςέ σηµεία ροπ]ί 
ἆ ναστα, αἰάΐπ, (0) πάντα. ΕΠ. 

10. 11.19. 69.194. 121. 209 α]. 19, 
οί Βαγῦεγ, 9. Με. Ἱ, π. Ενασπη. α]ά. 

Ον. αλοιδὶ, Επίμγπι, τὰ αώντα. 

Οἴμγς, είῖαπι ἵπ Μί. ὅ οοᾶ, | ες. 

Οεἰς. ἀῑς. 05. ἵη Μί. απ. ΥΓ. ἵη 

πα, (9)Ξ-398 || ξ- ὅτι. Λ. 8νΓ. 

Άτγ. Ῥογε.. Οορί. (4) -Ε σι. Μ. 
Ἠναησο Πςίατῖα, (ο)ΞΜι. Ῥ.1»- 
κόδημος ] νικώδη; 69. | Ξ- αὐτῷ. δ. 6. 
μά. (8 ΑΗΚΙΑ. 1. 11. 33:49, δτ, 
65. 64. 91. 106. 191. 191. 145. 145. 

151. 98 {ο,. αἶ. 9.) 929 990. αἰ. 90. 

Μι, Υ. α. Ρ. Π. 4. 8. Χ. 10, 11. 11. 

ΔΝ Γὰ 

Φον ἐησοῦν. 

Έταριη, α]άΐπ. Ἐά4. 2811. Ανπι 875. 
Ρ. 89χ. νοτοη, «οἱ, {ογ. ἴοἱ. Πατ], 
οπου. (ντ, Ο0Π1Υ5. (οίἶααι ἵπ Μι. 6 
οοἁἆ.) ΤηδορΗηνΙ. Αὖς. (5) --- ἐξρλ- 
θες καὶ. 98. (1) δύναται ταῦτα τὰ 

σηµεῖα. ΑΒΙ. Ἐν. 46. Μι. τ, Ἀντ. 
θορε. Ατπι, Νυὶρ. Τ. Ἰίοπι Οµἶς. [ 
σαῦτό σὰ] τοιωῦτα. τ]. αἰ. ὃ. Με. 11. 

σαῦτα. [, 995. Ἐν. 26.  ( Ξ1.Λτ9. 
118. 918 (ς«, 6) (ΞΡΕΒΗΙ.. 1; 
το. 106. 935. Ἐν. 46. αἳ. 3. Ρ]αγεδνε. 
Μί.α. ρ. αἲ. 6. ΟΥ5, (15-85. Ρ.πις. 
ποά Παθαί μπι, (π)Ξ1, τάς 194. 
αρ, ΑΙ. Μέ. Β. αἱ. 5. (1)-- ἄνωθεν, 
Η. 98. 3ντ, Οσορί. νετε, Ὀεῖχ. (ο) -- 
Ίουπος σοτΏ. -Ἑ Ποπιο, μὲ ποδ, νετς: 
(ϱ) - ΛαΗ. 1.ΤΦ. 106. 935. Ἐν. 94, 
49. 460. αἱ. 18. ΡΙατθδνε. Μ{. Υ. µ. αἱ. 

16, Ένταση. αἰάϊῖη, Ἐά. ΟΥΕ. ἘπεορΗγ!. 



σΑδΡ. 111. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 419 
” α. 9 λ α ον / ας ο. Ἡ να τ δν Ν, 

σους Ἱ' αμἠν αν λεγω σοι εαν μη τις ΥεΝΥΗύή εξ 
6/ ιν ; 5 ι) δύ .) θ ρω 5 Δ ᾿ 

ύδατος ποι πνευωτος 9 ου ωνατοιί ε(σελ. ει) εις στην 

6 βασιλείαν τοῦ «εοῦ. 
βλ / εν] ρω Ν 

ο γεγεννηµενον εκ της σαρκος, 
/ 3 ε Ἀ Ν / μ1 2 [.ἡ . / 

σἀρξ εστί 00 το ΕΥ ΕΝΥ .ΕΥοΟν ε του πγευατος» 
θα άῤ 

7 πνεῦμά εστι Σ, 

82 ὑμᾶς' γευνηθήηναι ἄνωθεν. 

ο α α .” 

Μὴ } αυμάσης» ὅτι εἰπόν σοι". δεῖ 
πλ ” ο / 

8 Το πνεῦμα, οπου φέλει 
ο λ λ λ , ϱ «9 , η] ] ] ο 7 

σγει’ καὶ τήν ῷωνην αυτου ακουείς, 9λλ. ου οίδας» ποθεν 
11 Ῥ 0, ” ε ἆ 1 ϱ/ » Ν ο ε 

ερνεται, αἱ που υπαγει' ουτώς εστι πας ο γεγεινή- 
/ ο 3 -” » / // 

ϱ µενος “επ του πνευμωτος. ᾿Απεκρίθη νιπὀθήμιος χαὶ 
ο” μ8, ” ” / ” ἀἆ / η] / 

10 εἶπεν αὐτῷ' πὠς δύναται ταῦτα Ἱ γενέσθαι: Απεκρίθη 
ἓ] λ ο” . ω-ὁ ΔΝ ϱ’ ο / ο 

ς τν ησοῦς οι ειπεν αυτῳ' συ εἰ ο διδάσκαλος σοῦ ἰσ- 
ΔΝ ν εί - 9 / 2 λ 2 ν) / 

11 ραήλ, χαὶ ταυτα ου γιὠσήεις 5 Αμην α[ιήν λέγω σοι’ 
ϱ/ «ἱ 3/ | ή κκ. ε ν. ” 

οτιο οἴδαμιενν λαλουμεν» αἱ ο ἑωθολοαμεν Φαρτυρου- 

19 μοεν’ καὶ σὴν µαρτυρίων ἡμῶν οὗ λαμβάνετε, Ὦι τα 
νο) ο Ν Μι Χ/ ο. 32 / .// ” ην ”/ 
επγείο εεἐπον υμ/. χα δου πισσευετε πῶς εαν ειπω 

ην 0. 
(ᾳ) -ἰἱ- καὶ εἶπεν οὐτῷ. Κ. 19. 49, 

ο αντ. Μι. ΙΤ. Έταρτι. αἰάϊω. 8Υ5. 

Βυγ.ρ. ἵπ πι. Οορί. Αντ. ΑΝ. Ατπι. 
Φα Χ. -]- καὶ εἶπεν. ἵ,. Ὀγὶχ. ({) βα- 

-πσισόῃ, Οοηφί]έαί. ἄναγεννηθῃ. Μί. π. 
βεπιε]. Ὑπαἱς. νετοῃ. νους, {00 ἐὼν 
μὴ ἄναγενηθῆτε ὕδατι ζῶντι εἰς ὄνομα 

πατρὶς, υἱοῦ, καὶ ἁγίου αγεύματος, οὗ 

μὴ εἰσίλθητε εἰο. Ποπ]. εἰθωοηέ, 
(8) -- ἁγίωυ. ΠΛ. μ]ς. νετο. οὐγΏ. 
φαί. Μπι. (οἱ. Απιος, (αἱ οσι(1ς) 
Απσ. αἰοιο]. ΟµΤοπ1α{. Οαθεῖοά. Ψ- 
οἱ]. | Τετί. ΟΥρτ. πέτσο, (8) -- ὅτι 

ἔκ τῆς σαρκὸς ἐγεννήθη. 1613 νετοη. 

νοις. «στ. ματ] ου]. Ῥεγέ. Απο, 
(α)-|- ἐκ ποῦ ὕδαπος καὶ. ΔΥΓ. Ρ. ἵη πλ. 

εκ) -ἰ- ὅτι ἓν σοῦ σνεύματός ἔστω. 1613 

-- φιιία ἄε Αρίγίέι εἰ, «οιῦ. αρ. 98- 
τραί. -Ἑ ομία Ώεις ομίγέιο εἰ, οοΥῦ. 
(αρ. Οπἱπεί. εί Βἰαυιςῃ.) Ἠῆαγ, 

Απιον. ΟΡίαί. Υἱοι. δγ. Ευρετι, 
οατποί. Ἐχρίαμ. δγιπυοΙί αἆ Ογτ. 
αρ, Πίον. (Ανίαπο5 Ἠσρο ἀε]ενίδε 
ἐταάνη(.) Βοπσε]ίας Πῖς αἀά[έ ΟΥΡ5, 

Άάς. ΗΙπεπας, | -- φπἷα Όειμς ορί- 
γέΐ9 εδ, οἱ ἆὲ 85. εἩ ἴλεο παίΐις εδ. 

νους. παν] Ὀοά1. Τετί. (οπεἳ]. οαἵ- 

ίπασ, Αποί. ς βάε οτί]οά. {(Υ)9αυ- 
µάσησε . .. ὑμῖν. Αδίπ, Νοππ. ει]. 

(5) ἡμᾶς. 09. 118. 256. Ἐν. 4. α]. ὅ. 
Έτασπι, αἰάῑη. (α) Βεις ορϊγέέα» 

εν, εί, Ορίαί. (δἷο ν». 6. οί 8 Ιαης1{.) 
[ --- εαποίς, Εε]Ικ 11 {[. (0) .Α, 

Άγπι, 9ΥΥ.Ρ.ἵππα. Άγ. Υυ]ρ, Π.(εχο. 

φοναι. Ἠατί, οπιπιεγ.) ΑπΙΡΓ. Αιξ. 
(ο) ἄνωθεν. 108. | επ αφια εἰ δρῖγέέι 
ε. ορἰγζέω αποίο, νετοΏ. ΥεΓο. ο). 

Μπι. ἔοςς. Παν, Απιργοδίαςί. Υ{ρ]]. 

Ωαµρεί. εκ Ν, Τ, (ά) -- οὕτω. 61. 

3]. 9. (6) ξΆ ΔαΠΙι5. ].τ2. 106. 
118. 191. 191. 149. 101. 32556. αἰ|. 19. 
Ρίαγεθνε. Μί. ΡΥ. αἰ. 18. Ἑτασια. 

αἰάϊαπ. Ἐά. ΟΥτ. ΤπδορΙγ]. (9 5 
69. 124. Οορί. (ο]εί. (5) οὖκ ἔπι- 
στιύσατε. ΕΠΗ. Ἐν. 94. αἱ. 4. Μι. ρ. 
11. Εὰ. Βειὲ, ἵν. Λας, οὖκ ἐπιστεύετ:, 

91. Εὰ. 



14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἆ ες δν ον , . ’ “ 
υν τα ἐπονθογέαρ "σπισσευσετέ» 

| ςΑΡ. 111. 

9 6ε ε] λ 3 Ν 2 Λ Ἡδ 2 υ] 3 ο 

ανα εθηκεν εἰς σον ουβΟΥΝΟ)» εέ ή ο εκ του ονξδανου ποαο- 

6ὰ ς ελ νι. / // τι 5 Ά ο”. 3 ” // 
ταθας, ὁ υἱος του  ἀνθρωπου, "'---ο ὢν εν τῷ οὐρανῷ. 

κ [οὐδεὶς 19 

κ ἳ ιν ” 

Καὶ καθώς µωσῆς ὕψωσε τὸν ὀφω ἐν σῆ ἐρήμῳ, οὕτως 4 
« . - λ ν ως ο» 5 

ὑψωθηναι δεῖ σὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρωπου" "Ίνα πᾶς ὁ πι- 15 
ο... / Ώ », Αν ζ 

στευων "εἰς αυτον 
λ 

ζωην αἰώνιον. ] 

ο / . ».// ” “- 

μῆ ἀπόληται, ἀλλ ΡΕΧ 

6/ Ἆ οἡ ε ” εν .” ”/ {6 υ 

µου, ὠστε τον υἱον αυτου τον µονογενη Ἱ ἔδωκεν, ίνα πᾶς 
ε / ο, μι νο λ / .] ϱ. 18 

ο πιστευων εἰς αυτον οπολήηται, ἀλλ. εχΊ ζωὴν 
./ 

αι ώνίο). 
᾽ Ν / ε Ν Ν Ν : ο/ 

Ου γαρ ἀπεστειλεν ὁ εος τον υἱον 3 αὐτοῦ 
2 λ . “/ / λ / 3 » ῴ Λ 

εἰς τὸν Ἀόσμιον, ἵνω κρίνη τον πὸσμον, ἀλλ ἵνα σωθη 
[ὰ / , ο) -” 

ο χοσρος δ, αὐτοῦ. | 
« , ᾽ Α Μλν.. 5 

Γ Ὁ πιστευων εἰς Ἀ αυτον, ου 
χ / /ε δὺ Ν ; 3/ / ο . 
πρωετωι ο δὲ ή πιστευων, ᾖδη πεχριταε οτι μή πε- 
/ ν] ΧΝ ”/ ” ” ” ”” Γ 

πίστευκεν εἰς το ὄνομα του µιονογενους υἱου του "εοῦ, 
6“ { ο [ὸ / ο Ν ” ] , Δ / 

Δύση δὲ ἐστιν ἡ κρίσἰς» οτι τὸ φὼς ἐλήλυθεν εἰς τον κὀσ- 
ο μα , ε ο .ν ΔΝ ΄/ η Δ 

μον, καὶ ἠγώπησαν οἱ ὤνθρωποι μᾶλλον το σχότος, ἢ τὸ 

φώς ἦν γὰρ Σο» πονηρὰ αὐτῶν τὰ έργα. Πᾶς γὰρ ὁ 

φαῦλα πράσσω», μισει σὸ φώς»  κοὶ ουν έρχεται πρὸς 

} ο) αὐτῶν σπονμρὰ. 

(18) Ξ ΕΗ. ΤΙ. αἱ. ὄ. Εά. Άτπι, Ῥεή. 
Ρ. νετς, «0ΓΏ. {ω9. (1) πισσεύσησε. 
αΗ. 1. 69. 194. αρ. ΑΙ. 191. 999. 
996. Ἑν. 4. ὅ. 460. αἱ. 16. Μι. Β. Εἔ.ο. 
υ. 1τ, Τά, Οστ. ΟΗΥΥς. ἵπ Μέ, 8 «ος. 

Τ1ιοορΏγ]. εἀ. πιστεύετε. 90. Μί. α. π. 
εοιπο]. 11. (14) ΞΞ40. νεο. οὐδιὶς 

δὲ. 64. Θιοπιοᾷο, οἳ ἀἰνεγο: νους. 

(1) 9εοῦ. Μι. Ἱ. (πι) ΕΙ..99. ἀδίῃ. 

Ναζ. || ὢν Ξξ ΑΣ υἱ ν]ἀοίαγ. Ἐν. 44. 
οιὲ εγαἰ, Ζεπο. || ἓν τῷ οὐρανῷ ] ἐν σοῦ 

οὐρανοῦ. 80.86. (1) ἐπ᾽ αὐσὸν. Α. ἐπ᾽ 

αὐτῷ. Ἱ,. Τπεοἀοτοί. ἐν αὐτῷ. Β. «ο]ῦ. 

φοετω. πιαγί, 6ΠΠΠΟΣΥ, Πατ]. | 55 Μι. 
Β3 δεπισ]. (ο)ΞΞΡ1,. 1. 118. 191. 

Αἱἱις. Οορί. Δ91, νοτο. Ὀγὶκ. ΟΥΥ. 

Νοπ., ΟΥΡΥ. Ἰωοῖ, ΄ (ϱ) ἔχω. 8. 
194. 191. 15Τ. Ἐν. 46. αἰ. 9. Μι. Β. 
Ρὶς. αἱ. 19. Εαπι νο. 16. ποηπυ], 

(ᾳ) Σοῦναι. 108. μιίενεί, οοΡ. | -ἷ- εἰς 
σὸν κόσμον. 33. 8]αν. 9. -- Ῥτο δεεµῖο. 
9]αν. ὁ. σαΐ, ἡππι. ϱΡο πιµπάο, {οἱ 3 3 

-- ρνο εο, Οπς98ί. ἵη Ν. Τ. -]- Ργα πο- 

δἱε, ΕΡΙρΗ. ἵπ οαπί. εεπιο!. (9)8. 
8εΠηρ]. ἐπ᾽ αὐτφ. Ὦ. «{(8)ὶΞξΡΙ.. 118. 
γ]οίοτῖπ. Ἐπίσεπί. (4) -- Βγορίεγ 
Ίοο, επί. Ιάεο, νετο. Γαιοῖξ,. (α) τὸν 
υἱὸν. 918 (ο. αἰ. 5.) Μί. Α, ΟἨγγς. εῖαπα 

ἵπ Μί.6 οοἆἆ-.πε. Ττεπ. Ηϊ]αγ. Απιῦς, 

Ζεπο. (πα) ισαδεαν, Β]αν. «απέ. 

γετοῦ. Μα. Ίτεη. ΠΗῆλατ, Ειὶς. 

(σ) ΑΡαΙ.. 1. 69. 194. 101.250. Με. 
ο. τ. 11. ΙΤ. Υυ]ς. οαπ{. Ὀσίκ. οοἳ ο. 

εοΥΒ. Γο5ε. ἔογ. Απ. ΟΥὺΓ. ΟΥ». 
είίαπη Ἰη Μί. ϐ εοἆᾱ. ᾖ{(4)Ξ48. 49. 
οοἱϱ. Πμαε1ζ, [| πρὸς σὸ φώς] --9Τ, εἰς πὸ 
φῶ,. Μι. 11. 

[Ούτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ «εὸς σὸν κὀσ- 16 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ. 45 
” 3 » / ο ϕ ως ε 

ΘΙ τὸ φῶς, ἵνα μὴ 3ἐλεγχθῃ τὰ εργα αὐτοῦ. Ὁ δὲ 

0ΑΡ. Π11, 

κ Ὑ ” / μη 

ποιων τὴν ἀλήθειανν έρχεται πρὸς σὸ Φως» ίνα Φανερωθη 
. ” νΝ 2 [ο ο 3 ο 2 3 / “ ι 

αὐτοῦ τὰ ἔργα», -ὁτι ἐν αεῷ ἔστω εἰργασμένα. ] 

29. Μετὼ ταῦτα [ ἦλθεν” ὁ ἰησοῦς καὶ οἱ µαθητωαὶ αὐ- 
πω ᾿ ὰ. κο-2 ὃ ζ ο ή μοι ο” δέ α , 2 

σου εἰς την "ἰουδαίαν γην’ καὶ εκει θιετριξε µετ αὐ- 

03 τῶν, ' καὶ ἐδάπτιζεν. "ἨἩν δὲ καὶ ἰωάννης 6 θαπτίζων 
9 ) Ν -” Γ 

εν αινόν) εγγυς σου ο σαλεὶμ ὅτι ὑδατω πολλὰ ἦν 
3 των λ / νο. / ’ άρον 

94 ἐκεῖ. καὶ παρεγίνουτο, καὶ ἐβαπτίζοντο. Ὀὔπω γὰρ ἦν 
’ ε] Ν Ν ζ / . αν 

25 [βεθλημένος εἰς τὴν φυλακῆν ὁ Ἰωάννης. Ἰγένετο | οὖν" 

ζήτησις Ἔ ἐπ τῶν μωθητῶν ἰωάννου μετὼ | ἰωδαίου" περὶ 
ο” ο’ Ν Χ .” 

26 καθαρισµου. Καὶ ἠλόον” προς τον ωάννην» καὶ εἰ- 
” ] ρα’ ως / ” 5 Ὡ 

πον αὐτῷ' ῥρα66), ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ 
ΔΝ / 1/ α” / Ν ας ”/ 

σὺ µεμαρτύρηκας, ἴδε, οὗτος απτίζει, καὶ πάντες ἐθ- 
Δ / ο) Φ .” 9 

ϱ7 Χουτωι προς αὐτὸν. ᾿Απεκρίθη ἰωάννης καὶ εἶπεν οὐ 
: Ν ο 

δύναται ὤνθρωπος λαμβάνει 3 οὐδὲν, ἐὼν μὴ ή δεδοµιέ- 

Β Ω2 σαλὴμ. 
2 / 

' Ο2 ἰουδαίων. 

(α) φανερώθῇ. Αγίπ. 0Ἠ1Υ5. εἰίαπη ἵπ 
Μι. 6 οοἀά. ἰγαάμοαπέμ, Ίτεηῃ, 

(0) αὐσεῦ σὰ ἔργα. Λ. 1. 12. 41. ὃ. Τά. 

ΟΝΕΥΕ. είῖαπι Ἱπ Μέ. 6 εοἀἀ. Είίατα 
να, 91. νατίας νοςββυ]οτάπῃ οτἀο. ||-- 

ε ἴιοε, οπΏῖ. Ἰίθπι Ἠ1οτ. -- ὅτι πονηρά 

ἐστι. 19. 989. 12. Τ6. 99933 9500. αἱ. 
5. Μι.τ. Οορί. ΑΤΕ, Βἰαν. -ἵ- πονηρά 

ἔσσιν ὅτι. Ἱ, (69)Ξ19Ι. | ἐν]εαπέ, 
ἐν σῷ. 09. ο]. 5. Μι. α. (4) ἐξπλθεν. 
ΟΙΓ18. (είῖαπα ἵπ Μι. 6 εοἀἑ.) εαηί. 
νοῦο, {096, ᾖγο]εοίι κεδί, νΕεΝΟΠ. 
(8). Ἰουδαίαν. 190. γῆν Ιουδαίας. ΒΥΤ. Ρ. 
(8) Ξνετοηῃ. καὶ ἐθάπσιζον. Μί. τ, 
(5) -ι- ὁ, Ν.αρ. ἸΠαιεί. (Βεά Ν, ἴταρ- 
πηθηέυπα Ίωασς» ἰαρίππι οορ({ηεί,) 1. 

(1) Ν. αρ. Ὑγείεί. 1. 69. Ἑν. 1. 9. 8. 
4. 24 αἳ. 98. ρ]ατοδνε. Μί. Β. αἱ. 18. 
Έταρη}. α]άΐπ, Ἐά. Οορι. Οτἰς. πις. 

Ἐπςδ. ΟΥτΓ. ΤΠοορΗγ]. σαλλεὶμ. Α, 

ΑΠΙα[ίογ. | -- έγαπς «Γογάαπεπι, Μπι. 
()) Ξ 91. Ρετε, συ. δὲ, 4Τ. 8υτ, Οορί. 

γι]ς. εᾱ. νογοπ. γὰρ. ἔου. (19) 
115. | Ἰωάννου] αὐτοῦ. 8γτ. Ρ. εᾱ. 

(0) ΑΒΕΙΙ5. (δι σ.) Ιπ. οὔ. 33, 96. 
49. ὃτ. 64. 12. 59. 91. 106. 108. 116. 

"191. 181. 149. 145. 151. 9385. Ἐν. Ι. 

9. 8. ὅ. 19. 94. 40. αἱ. ὅ9. οἱ Βατῦος. 

6. Μι. ΘΥ. αἱ. 16. Έτασπι, αἰάϊη, Ἐά. 

3ΥΓ. αίγ. Ῥεήε. ρ. Ἐσς. ΟΥ. ΟΠΤΥε. 

(ει Ἱῃ Μι. 6 εοἆᾱ.) Νοππ. Ει-” 
ίαγια, ΤΠεοΡρΙψ]. ΒεΒο]. ἵη οσᾱ, 94. [ 

{- ἔνὸρ. 8. 5υτ. Ρ. ς. αξί. ους. Ρ. | 
σῶν Ἰουδαίων. Ἑν. 960. || ἰησοῦ. Οοη]θει. 

Ῥεπί]. | Πες. 1. 159. 69. 114. 115. 

191. 194. ΑΙ. Μι, ᾳ. ν. 1]. Ῥετε, νν. 
Οορί. Αι. ΆἉτπι Βίον. γυῖς. Ἡ. 

(είίαπι οαη{.) ΟΕἶς. Αυς, (πι) ᾖλθεν. 
44. ἦλθεν .... εἶπεν Ῥεις.ρ. Ἅ(π) -ἷ- 
ἀφ ἑαυτοῦ, Ἱ.. Τὸ. 29. 69. 106. 115. 



416 
νο) - .) . ”» 9 η ’ ” 

νο» αυτῳ "εκ του ούρανου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Αὐτοὶ ὑμεῖς Ῥ μοι µαρ- 98 
ο» ο“ .’ . 2 νι γ ντε λ ” Ιλ.) 

συβείτε» οτι εεπον Ἱ' ουκ. εἰμω "εγω ο χριστος, αλλ. οτι 

σ ΑΕΡ. 111. 

3 / πε ή 3 / ε ” λ ΄. 

απεσταλμενος εέωι έμπροσθεν ελείνου. Ο έχων τήννυµ- 29 
/ η ζ ε Ν / ” / ... Ἆ 

Φήην, νυµφίος εστι ο δε Φίλος του νυµφίου, ο εστήχως 
“ ΄ Ἱ ” ν) -”. 

καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρα γαΐρει διὰ σῆν Φφωνὴν τουνυµ- 
/ ’ 6/ ο ς λ  Ὁ Ν / : ᾿ ΄ 

Φίου. αυτη οὖν ἡ χαρα ἢ ἐμη πεπλήρωται.  Ἐκείνον 90 
ο» 2 / ) Ν λ/ -” ς ” πἍ / 3 / 

δεῖ αὐξάνειν, ἐμε δὲ ἐλαττοῦσθαι. “Ὁ ἄνωθεν ερχόµιε- 91 
. “ ” ” 2 ” 

ἕεκ τῆς γῆς, 3 ελ τῆς 
ᾱὲ - ο] λα .» ” Γη « ν] - 3 ” 

Ὁ/ής ἐστι και εκ της γης λαλει᾽ο εΧ του ουβανου ερ- 

ο Ἡ ν. ῥ - 7 ὔ. 5 ε 3 

νός, ἐπάνω πάντων εστίν». ο ὢν 

/ χ . / / ο / "µ σε Δ 

χοµενος, ὃ Ξ- επὰνω πάντων εστι, Καὶ ο εώρακε καὶ 99 
/ ” .” ΝΔ Ἱ, ” 

ἤκουσε, ΥΞ- τοῦτο” μαρτυρεί’ καὶ τὴν μαρτυρία». αὐτοῦ 
λ : -” 

οὐδεὶς λαμβάνει. Ὁ λαθών αὐτοῦ στὴν μαρτυρία», ἐσ- 39 
/ σα « Χ .] / 3 μι ο κἳ "9 / 

Φράγισεν, οτι ὁ 3εος ἀληθης εστυ. | Ον γαρ ἀπέστει- 94. 
Ἆ ” ” ” 

λεν ὁ «εῦς, τὼ ρήματα σοῦ «εοῦ λαλεῖι. 2 οὐ γὰρ έκ 
/ / 6 ἃ . Χ ... ο. | Ν εν) 

µετρου δίδωσινΞ- ὁ 3εος: τὸ πνεῦμα. Ο πατηρ ἄγα- 96 
ρω κ. ϱὶ Ν ’ δεὸ . ” Ν ια) ” ας ο 

πῶ τον υἱον, καὶ πάντα 9έδωκεν εν τή γειρὶ αυτου. " Ο 56 
΄/ . Δ ϱἳ 2” λ 4 . ε Ν Ῥ 2 - // 

πιστευων εἰς σον υ/09. έχει ζωην αιώνιο) ο δε ἀπειθῶν 

151. Μί. ο. 11. Βὺτ. ίτ. Ῥετς. Ρ. 

Οορί. Ατπι, «οἱ ϱ, 0Π1Υ8, 5επια!, είῖατα 

ἵπ Μί. 9 «οἆᾷ. | Ληίο λαμεάνειν αὰ- 

ἀπηί 194. 929. 990. 2996. ΟἨΓΥ». ἵπ 

Με, 8 οοἆἀ. (ο) -- ἄνωθν. 19. 

69. 194. Αιπι, ΟΠ5Υ8. 5επιε], (είῖατα 

ἵω Μι. 6 οοἆᾶ. 5ειπε]) Ἰίεπι (οπιῖεο 
-ἓν ποῦ οὐρανου) ΝοΤοΠ. ο. ᾖ(ϱ) Ξ 
ΕΜ: 69. 64. 91. 1213 14933 145. 
900. Ἐν. Ἱ. 9. 42. αἱ. 24. Μι. Υ. αἱ. 
14. Έταρπι. αἰάῑπ. Ἐά. πατ]. ἐμοὶ. 1. 

οὗ. 118. 194. ᾖ{(α) -Γὑμῖ. 111. Μι. 
Χ. Απ -- εἶθ, φιῖ πιῖοὲ σιιπῖ αὖ 

Ἠίεγοδοῖψπιῖ αἆ πιε, ΟΥΡτ. ο υ]τας 
Ἐν, (ϐ)Ξ Ὀ. Μί. π. εηί, γετο, 
ΟΥΡ:. σ]έας Είσαι, (8) -|- εἰ ἄε 5γ- 

διπι ἰοφιίμν. Ναπιρ δαΐ. Μπι. δεΓΠΏ. 
(0) ἀπὸ. Ὦ. 69. Ἡργα {εγγαπι ΥεΤΟ. 

(4) Ξ βεσπ. Μπα, Οτὶς. επιε] αιί 

μυς, Τουι. 9, Ἠ]ϊεν. Ωαςθοί, η Ν. Τ. 

(α) Ξ Ὀ. 1. 118. Αίας Ατπι, αη{. 
νεγοη. νετς. «ογῦ. Οτἱς. αἱ νἰἀδίως, 
Νοπη. Τεγί. Ηαγ, Θπα.ἱ. Ν. Τ. || 
καὶ Ξ- ΒΙ,. 989. Οορί. Ῥετ, ρ. | ὁ ἓν 

σοῦ οὐρανοῦ ... πάνσων ἔστι - Μπι. 

) Ὀ. 1. 28. 118. Ἁγγ. Ρετε. Ρ. Αγ. 

Οορί. 491. Άγπι. εαΠ{. νεγοῃ. νους. 
εοτΏ, Έα5. Φμδδεί, Ν. Τ. ἐκενο, 69. 

Φιῖ υἱάεγαί επι αο αιαάἰυεγαί ἑρσιωι, 

Λέο {εαν εἰ Όορι. αρ. ΠΚ. 

(4) Ξ Οοἳρ. ϱτ. απς, | ὁ 9εὸς Ξ 
Ρ031,. 1. 989. νετοῦ. Ὀτῖκ. ΟΥΤ. | 

μέσρου] µέρου.. 19. 40. 69. Μι. 10. 

11. (6εἆ ἵπ δεποῖς 10. 11. οδι µί- 
πρου) Ἐγασπι. αἰάϊηπ. Βεὰ τες. Ονῖς. 
ἀῑδ. | δίδωσιν] -- σούτῳ. Αγ. ΤΟΙΠ. 

Ἐτρ. (α) -- ἵνα εἰ πος ἔχῃ, 

1). «εαηί. (0) ἀπισσῶν. 19. 69. 95. 

Μι. τ. ΟΗΓΥΝ. δεπιε!, είίαια ἵπ Μί. ϐ 
εοᾶᾱ. 
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πο 2 2/ ο λ 3 ιδ” λ ρα να / 

σῷ υἱῷ, οὐκ ὄψεται -ζωλν, ἀλλ ἡ ὀργΊ του 3εου "οομέ- 
{ο λλέ... 

νγει επ αυτο). 

ε ο εξ / α α 1’ ς ος 
(ὓς οὖν ἔφνω ο Άὐβιος, οτι Ίπουσαν οἱ Φαρισαίου 

ϱ/ ε ” // ή Χ φμ 
οτι ὃ ἠησοῦς πλείονως μιαθητὰς ποιεῖ 

ϱ ᾗ Ἰωάννης" 
2 2 ϱ κν 3 ”. 

9ἁλλ οἱ µαθηταὶ αυτοῦ' 

4 ἀπῆλόε ] -- πάλι” εἰς τὴν γαλιλαίαν, 

δ σον διέρχεσύαι διὰ τῆς σαµαρείας. 

πόλιν τῆς σαμιαρείας» λεγομένην 
Ν 

6 χωρίου, η” ἔδωκεν ἰακὼς 

» Ἡ δν ω 

᾿Αϕῆκε τὴν ἰουδαίαν 

3 λ ” ο” ϱ ” 

(ωσὴῷ τῳ υἱὠ αυτου. 

ἡ κοῦ ωπτίζει 
) υν . 4. Ἁ υδε 2 3 ἄ 

Καΐ τοιγε Ιησοῦς ] αὐτὸς οὐκ ἐθάπτιζεν, 
Ν 

κ. καὶ 
/ 

ἼἜδει δὲ αὐ- 
/” α” 

Ί Ώρχεται οὖν εἰς 

ο συχὰρν, πλησίον τοῦ 

Ἠν 
δὲ 5 Γη Ν -”- - ς ο ο οΔ  9 ο” ΔΝ 9 

ε εκει πηγή του (ακωςο. ο "οὖν (πσους» Κεκοπίακως εί 
” εϱ , 3 / ϱ/ κ 3 Ν ο ρ” 0, 

σης ὁδοιπορίως» ἐκαθεζετο Ῥρυτως ἐπί τη πηγη” ωρα 
ο” ᾳ ε ελ ϱ ”/ ὰ 3 ω , 

”ην Ἴσδωσεί ΕΤ. Έρχεται γυνή εκ της σομαρβείας, 

ο μυ. μον σιχὰρ. 

(ο) -{- τὴν. ΕΙ.. 89. 194. 9930. 995. 

α]. δ. Μία. ἀ. 1. Κ.Ι.π. α. τ.δ. ΧΧΧ 
Ζ. 10. 11. ΟΥΤ. ΟἨτγς. εἰῖαπι Ἱη Μέ. 

6 εοάά. (4) µενεῖ. 40. ὅτ. 89. αἱ. 
14. Μι. α. 4. Ἱ. ]. π. ρ. 9. 7. αἰ. Ἰ. 
Ἐά. 8ὺτ. ΑΤΥ. νοΓοἩ. 5εγπ. ΟΠΓΥ5. 
(είΐαπι ἵπ Με. 6 εοἆἆ.) ΟΥτΤ. ΤΠεο- 
ΡΗΥΙ. Ίτεῃ. Τεγί. ΟΥρτ. Λιαρ. ασ. 
(6) -- καὶ μετὰ ταῦτα παρεδόέη ὃὁ 

εζωάννης. ΔΝΤ. Ρ. η πα. (8) ἰησοῦς. Ὦ. 
1. 61. 118. 205. αἱ. 8. Μέ. κ. ρ. 2. 

Ἐὰά. 8υΓ. αἱτ, (εεἆ Ἀυτ. ρ. Ναοί τες, 
ἵπ πι.) Ῥεγς. Ρ. ΑΓ. Ῥ. Οορί. Άτπ, 
γι]ς. Τί, (εχο. τὶς.) Οἴτνς. (οίῖααι 

Ίπ Μι. 6 εοάᾱ.) Αυς. | --τ9. (β)Ξ 
218 (ο. α]. 6.) υγ. Ῥετς. Ρ. αὐτὸς. 
Αγ.ρ. Ἅᾖ(ἱ)Ξ69. Τ]. 86. Μι. α. 10. 

Βαχ. Ώορί Ἰωάννης Ρουίέ νογοη. (1) 
1.. Μι. κ. Υ υ]σ. οο)Ὁ. ἔοτ, «0ἳΡ. Αα. 

Φ6ΠΙΕΙ. Απίο ἰμσοῦς Ῥοπιπί ΑΡ. 80. 
Μι.α. τ. 10. οαπί. σαΐί, Μπι. οοτῦ. 

ΟΥΥ. 015. οίίαπι ἵπ Μέ. ϐ οοάἆ 

(1) -ἕ- γην. Ὁ. 1. 11. 36. 64. 00. 

106. 1068. 194. αἱ. 19. Ἠί. Ατπι, 

γοι, 1. 

εἳ 

εν 0. - αλ ός, 

οαΠί, Ὑετοη. νΥογςο. Μπι. ραί. «οΓΡ. 

05. ΟΠΥΥ5. αρ, Ἰείδί. ΤΠοορΗγΙ. 

Λάος )ΞΑΔΕΗΠΚΣ. 10.11. 1Τ. 
40: 49. δΊ. 61. 69. 64.19. 91. 106. 
121. 191.149. 145. 151. 916 (ο, αἱ. 

8.) 9026. αἰ. 99. οἱ Ῥατβρεγ.]. Μι. Υ. 
α]. 14. Τά. ντ. Ρ. Ῥεγε. Ρ. ΟΗΓ79. 

εἰῖαπα ἵη Μί, 6 οοἆἆ. (απ) ΑΡΟΡ 

1.9. Ἐν. 1.96. αἱ. 60. ρ]αγεςνο. Μι. 

ΡΠΥ. αἱ. 21. Έτασι. αἰάΐι. Ἐά, 

(είίαπι Βί. ὁ.) Οορί. Αιπι, 8ΥΓ. Ρ. 

Άγ. βαν. Ὑπ]σ. πι. νοτο. ὈΓὶχ. {ογ. 

παγ]. ΟΥτ. 0Ἠτγς, (οίίαπα Ἱπ Μι, 4 
"οοᾶἆ.) Τποορηγ]. Απο. Ἠδψολαν, 

νογοῃ. σιχὲμ. Πϊογ. ἀῑε. δαν. (η) ΟΧ 

ιο Ἱ. ος. ρε. Ἴσι 1. θ. Μι. 
», Χ. 2. χ. ψ. Εά. ΟΗΙΣΕ. οίῖαπι Ίπ 

Με, 4 εοᾱ. (ο) Ξ69, δὲ, Μι. Υ. 

11. 9υν, ΆΑγπι 15. ΠΕ, «ΓΡ. σαπί. 

(9) Ξ1. 69. 118. 194. Ἀγτ. ΑΝ. Ρ. 

Ρεις. ρ. Βίαν. 25. ΑΙΓΠΙ. νοΓΟΠ. νογς. 

οϱΥΏ {ρ88. ραί. Μια. (4) ΑΡΟΡΙ;. 

33, ὡς Π. 69. Ἑν Ἱ. | -- 5υτ. Ρε. 
Ρ, 

9 Ὦ 
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9 / 6/ / . 0 .- / κ. ο] 

αντλήησαι ὕδωρ. λεγεί αυτή ο «ήσους" δός μοι πιει”. 
6 Ν ” : 

(Ο/ γὰρ µαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλων, 8 
4 λ 2 / 

να τροφας ἀγοράσωσι.) 
έ « -” 7 -- Δ 2 ” υ] .» 5ο ” ” 

ή σαμαρεῖτις" πῶς σὺν ἰουδαῖος ὢν, παρ εμοῦ πιεῖν 
. ω τ / /“/ Χ / ὃ ' Χ ι) Ν 

Οετείζς» ουσήης γυναωιίηος σααθείτε ος ( ου 7ος συγ- 

” ) ” / /“ ᾿ / ” ”” Ν 

χρβωνται ἰουδαῖοι σαμαρειτοις. ) Απεκρίθη /Ἴσους και 
ο’ ον. » λ νΝ ” .» Ν λα) Γ 

ειπεν αυτή εί ἤδεις σην δωρεὼν σου 9)εοῦ., οι τίς επτιν ο 

/ - δό ». Ν. 4 4 3 5 
λέγων σοι ὃὺς μοι πιεῖν' συ ὧν ἤτησοις αὐτον, καὶ εδω- 

κεν 7 ἄν” σοι ὕδωρ ζῶν. Λέ τῷ ἡ γυνή: κύ ῦ Ἰ ύδωρ ζων. Λέγει αυτῷ ἡ γυνή" κύριε, οὔτε 
/ 2/ λ λ / 2 Ν / ΄“ α κ... 

ἄντλημα Εγείς, Καὶ το Φρέαρ ἐστὶ (βαθύ. πὀθεν 2 οὐν" 
/ κν / λ ” ων -” 

έχεις ασο ύδωρ Ἅπο ζῶ: Μἠ συ μείζων εἰ τοῦ πα- 
κἳ 5 ” ν] ή 

προς Ίμων {αχώο 
6] ”/ ε λ / Ρ Ν ] 

ος έδωκεν ην το Φρεαρ , αι αυ- 
Ν 5 3 .”. 2 Ν ο κα Α ᾽ . ΔΝ Ν ή 

σος ἐξ αὐτου ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ "ρέμματα 
) ”-// , / 2 ” ν να . ω ς 

Ξ αυτου. Απεκρίθη ά Τ Ἴσους Άαί εἶπεν αυτη" πας ο 
/ 2 - ϐ . / / / Ἰ ΑΛ 

πόνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλι’ "Ὁς ὃ ἂν 
’ 3 ” ) ον Ν ὃ / . ” 6 ” Ἡ / 

πιή εη του ύδατος» οὐ ΕΥ ὀωσω αυτῷῳ, "ου µη διΨψήση 
5 ΔΝ » η. λ κ. 6 [ὰ] / ο / ν 

εες τον οἱωνα" αλλα το ύδωρ, ὃ δώσω αυτω» γενήσετοι 
{  " ο λ ὸ 6 / 2 λ ρα 

εν αυτω πηγή υὐατος αλλομενου εἰς ζωην ο έὠνίου. 
’ Ν ν] κἳ ς ώς 2’ / ” α΄ 

Λεγει πβος αυτον  γυνη᾽ κυρ!εν δός Α0ἱ τουτο το ὕδωρ, 

ᾱ{ὁ, 
(ή) --- ὕδωρ. ὅ8. 195... 990. 8ΥΓ. 

Ῥετε, ρ. ἆ{Π, 8ὶς εἰίῖαπι νε, 10, πο- 
πυΠ, (8) Ξ 1. 26. 61. 9095 Μι, 
ΒΥ κα, 8]. Τ. Ἀγτ. Ῥετς. Ρ. ΑΓ, τοι. 
Ἐτρ. ΟοΡί. Ατπι, β]αν. (εχο. 5.) ΟΥΤ. 

(6) Ξ γε, Πϊετος, (α) 5 Ὀ. εαπί. 
Ῥοδί σαµαρ. Ῥοηϊίαν ἵπ ΑΒΟΛΣΙ, 

Ἀ]αν. 0Υ5, (κ) Ξ Ὁ., οαπΠί. ΥΕΓΟΠ. 

νεο. δεὰ Παδεπί Ο0ἱΡ. Λας, (})Ξ 

1, 69.255, Μί. 1. 10. µμ. Ο51Ρ. 5επιε], 

Οντ. (5) Ξ Ὀ. Μί, µ. δεπιε], 5ΥΓ. 
Ῥοτς. Ρ. οι Ώ{. νετοΠ. νεις. «ΓΡ. ἔο8ς, 
Απογ. Λας, (α)Ξ0. 49. 91. Ἀντ. 
(ϱ) -- σοῦτο. 69. 124. Μί. 5. 11. 5ΥΓ. 

Ῥοτες, Ατγ. Οορί. Απ. Λνπι. νετς. 
Ρη]χ. εοςὺ. 055, ζαΐ. (οἱ, ΟΥΡ. 6119. 

εἰΐαπι Τη Μί, 6 εοὐᾱ. Αυς. δεης]. 
(ο) Ξ- Ὦ. ομαπί. αὐτῶν, Οτῖσ. εεπηε]. 
(4)Ξ ΑΒΟΡΗΙΙ8. Εν. 94. ΛΙ, Με. 
ΒΗΥ. αἱ. 21. Τά. ΟΠΥΥ5. (είῖατα Ἰη 

Μί,. 6 οοἆ.) ΟΥγ. Τπεορ]γ]. (8)Ξ 
0 51.59. 608. 108. 220. Μι. χ. Βαν. 

38 αχ. Απιος, [ιοδίί εί ποπ Ἱερῖί 
Οτὶσ., | σὸ ὕδωρ, ὃ δώσω αὐτῷ Ξ- Δαοί, 
4ε μτοπιΐςς, Οᾳεεῖοά, [ διφήση] διψή- 
ση. ΛὈ. 1. 194. 191, 151. αἰ. 8. Μέ. 
Χ. 8ἰ, 4. Ἐτασπι. αἰάΐπ. Ἐά. | 5] -- 
ἐγὼ. ὮΜ. 99. 69. 106. 194. αρ. ΑΙ:. 
α]. 2. Μί. Β. 11. Απ γυ]ς. Τί. εχο, 

ο] ῦ, (οἱ, οπππες.  (8)Ξ Εν. 19. αἱ, 

3. Μί,. χ. 11. Υετο. ΡΠοίῖα5 πῃ», 

19 

14 

--. αι 

ψ δα. α. δα ήν λ 

Λεφει οὐν αυτῷ Ἰ γυνή 9. 



16 να μὴ διψῶ, μηδὲ ερχωραι ἐνθάδε ἀντλειν. 

138 
Ι ᾽ »/ Ὠ .) / κ ”” » ὴ' 7/ 

19 οὐκ ἐστι σου  ἀνήρ' τουτο ἀληθες εἰρηκας. 

’ αμ .. 3 ον 

λέγει αυτή ο {Πσους) 
12 / 
5. 
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Λέφγει 

0. 16. 5 . ο 4 Ν 1 πι κ 

αυτή 0 6σους' ὑπαγε; Φωνήσον τον ὤνδρα σου, λα ελθε 

11 ενθάδε. ᾿ Απεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν 
κ 

” ος ; / . ο / ων / 

Όοτῳ Ἰ γυνή" Άυρίε δεωρῶὼ» οτι προφήτης εἰ συ. 

Ξ Ἱ / 

Ε. 1 ρὺκ έχω ὤνδρω.' 
ο. ο’ σα ”/ ὃ ν) 

χαλως ειπας οτι αὐ ρα ου 
1η / // Ν ςγὃ 2/ . Ἀ ή ει οαᾱ 

Πεντε Υαβ ἀγόρας εσχες' καὶ νυν ον εχείς 
/ 

Λέγει αὐ- 

Οἱ τα- 

4 ς . ὣς, ω 3 / 1’ ὁ Ὀ λ Ρ ν ή ἅ τέρες Ίων "ἐν τῷ ὄρι τούτῳ’ προσεκυνησαν'. λα Ἡ υμεις λε- 
ο ε] ε 7 5 .. / ο ᾳ 

ΕΤΕ» οτι εν .εροσολυμοις εστιν) 0ΟΤ0ΟπΟς.» Οπου ” προσκυνεῖν δε.’ 

/ κο. 6, 4 αν η κ ι / / σα 1! 

.9ἱ Άεγει αυτή ο {Ίσους" "95 γυναι, πίιστευσον (ου οτι εθ- 

. / . / 
22 /4οἱς προσΚύΥησετε τω ποτ. 

/ 2 ”-. 3 / ι ’ 

93 σωτηρία ε. τῶν ἰουδαίων ἐστίν, 

248 

ο, ιό, ”/ υ ”” 2 / “/ 2 ς 4 

χετο ὠβο, οσε ουτε εν τω οθει τουτῳ. ουτε εν εροσολυ- 

ε ο // ι) 2/ 

ε ιο ” 

Ύμεῖς προσκυνεῖτε 
ὃ) ος ” .” ἐ . // ὸ δκ 9 

ο ουάὐ οιόοωσε Ίμεις προσκυνου(εν ο οἱ οεν οσι 

ι] ον Ι 6/ 

Αλλ ερχεται ὠρο» 
Ν ” 3 ιό, κ ων Ν / 

καὶ νῶν εστιν, οτε οἱ ἀληθμοι προσκυνητα! προσκυνήσουσι 
ω κ 9 / λ «ν 4 τά λ λ ε Ν 

τῷ πώτεί εν σγευματίέ οι ο Λληνσεέ οι ρα. ο ποτης 

/ ο» Ν ” ι αλ οκ 

σποιουτους ζητεί σους προσήυύνονντας ουσον. νεύρα ὃ 
αφ Ν λ - ο Ν 3 ΄ Ν 

}εος᾽ οι τοὺς προσκυνον)τοας ο υσον» εν πνευματι καί 

-. 2/ αν) / 
εν τουντω τω 0Εε. 

[ Π 

ξ Ω) σίστευέ µοι, γύναι. 

α δε; προσκυνεν. 

(5) ἔρχομαι. Ἱ1. Ἐν. 19. 19. α]. 6. Μι. 

Ε, ᾳ. αἱ. 8. Εά. ΤοορηγΙ. εἰ. διέρχω- 
μαι. Οτῖς. ᾳπἱηαπίε. Ἅᾖ{() - αὐτῷ. 

ομαΠ. αἱ. 90. Μι. α, αἲ. Τ. 4. 91. 
Ἁγγ. ΡοΓε. Ρ. ΑΠ. νετρη. Υους, 
(3) ἄνδρα οὐκ ἔχω. Ο3ΡΙ,. εαπέ. ΟΥΤ. 

(νε, ολο, (1) ἀληθῶς. Ἐν. 18. 

Ῥογε, Ρ. ἀληθὲς εἴρηκας. ἨξίαςΙεοῃ. 
(1) ἔχει. Ὦ. Ὦ ες. ρ. εβΠί. Υετοη. ραί. 
λπι. «οἱ 0. (πα). ἐξ. ἨΠοτας]. αρ. 

Οµς. Ἅ(α) - ὁ, 1. Γὰά. (ο) Α0οΡ 

γ, ΗΠ5. 1. 194. 191. 151. 955. Ἑν. 
1. 94. 96. 40. ΑΠ. Μί. ΒΗ Υ. αἱ. 18. 
Έταρια. αἰάΐπ. 14. 8ΥΓ. Ῥ. ΑΤηι, 

δαν, Υυἱς. Ὀτὶκ. {ογ. «οἱ). «οἳΡ. ϱαΐ. 
Μια. ἩἨσταςι. Ο0ἱἱςδ. ΟΥ. 0,59. 

(είῖαπα ἵπ Μι. 6 οοἆᾷ.) Ριοῖῖας η]ς, 

ΤΠεοραγ]. {(ϱ) -- πῶς. 96. ΟµτΥε. 
εἰἶαπι ἵω Μί,. θεζᾳἆἀἆ. (4) ΑΟΝΧΡΙ, 

σορί. δ]αν. γης, , Οµς, Ὀντ, Πἰ- 

αγ. Λυς. γιο. (τ) ΒΟΧ1, νογοη. 

ΗΠειας]. Οεἶς. Λν, ΟΥΤ. Πλας, πί- 

στευσόν μοι, γύναι. Μί.α. 10. 0πγψς. ἵη 

οοπιππσΗίΑΓ. ᾖ πίστενσον] πίστευε. Β. 

1.69. 0ἨΓ19, είίαπι ἵπ Μέ, µ. 56ο]. 

(6) απροσκυνήσουσι, 69. 194. Άνπ. 

(ϱ ὁ. Μη, 11. ὃν. (οἱεί, οὗ. Οοπ]οςί. 
(α)ξ1. ΛΕάς. | αὐσὲν] -|- ἐν πνεύµα- 

σι. 194. νΕΓΟΠ. γοτο. -ἵ- ἓν ανεύκατι 

καὶ ὀλγθᾳ. 191. 9998 Νἰπϊτια {η 

πέγοφῖιεςς προσκυνοῦντας αὐτὸν πὰ προσ- 
πυνουντᾶας αυτ:ιν Ν5. 564. 

91 
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ἀληθείῳ δεῖ προσκυνεῖν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή" Χοἶδα, 35 

6ΑΡ. ΙΥ. 

ο γ ν ’ ” 3 ϱ / / ἡ, 4 

ὅτι Υ 9ο µεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος χβιστός' ὅταν 
/ 

ὑσπάντα,. Λέγει 26 

Καὶ 5 ἐπὶ σοῦ- 97 

Σι 5 ” “/ ο” ο /1Η 

έλθη Ζεκεῖνος, ἀναγγελε “ἡμῶν 
᾿ ρα ολ ” 3 / ” 6 ”- 

αυτή ο {ῆσους᾽ Εγὼ εέμέ, 0 λαλὼων σο. 
“”/ 7λή ς ϐ λ 2 ανά λ ἀ. . - 6“ ΔΝ 

τῷῳ ΊΆλύον οἱ μιαῦητα! αυτου, καὶ ᾿ ἰθαύμαζον οτί μετα γυ- 
8 υ / ] ον / ο / ” 1] / 

ναικὸς ἐλάλει. οὐδεὶς εντοί ειπε τί ζητεῖς: Ἰ, τί λα- 

λες µετ αὐτῆς: 

3 ” .’ ε ιο 5 | Ἡ 3 - 

ΑΦήηκεν οὖν σὴν ὑδρίον αὑτῆς 5 γυνήν. καὶ απηλ- 98. 
7 λ / κ / ω Ε . .. ” 

θεν εἰς τήν πολι καὶ λεγει τοις ἀνθρώποις Δεῦυτε, 99 
2 ”/ εἳ -. Σ / ιό, /1/ 2 / / 

ίδετε ὤνθρωπον, ος εἰπε μοι παντα, ὅοσα ἐπομησα" μητι 
ο. 5 / .”ν -” / . 3 

οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, Εξηλθον ὃ Ἡ εκ τῆς πόλεως, καὶ 80 

ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 

. ” ἃ ’ ς να 

Ἐν ἵ Τ τῷ μεταξυ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μµαθηταὶ  λε- 8ἱ 
ἰωὰ ” Ν ”» 

φ/ουτες' ῥαθθ), φάγε. “Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς' ἐγὼ (ρῶσιν 22 
/ Γ Γη .’ 

εχω Φαγεῖ, ην ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ἔλλεγον οὖν οἱ μα- 98 
ο 

θητα)ὶ Ισρὸς ἀλλήλους'' μή σις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῦ;: 

οσο. Ἡ ἐθαύμιασων. Ἡ μη οὖν. : Τ δε. 

(κ) ἀδαμε. α1.. 5. 99. 69. 91. Μι.α. 

ο. Αγ. Οορί. Ατῃμ, {βίΠ. Βνγ. Ῥ. Ἱη 

η, Β]αν. 1. ΟΓῖς.5εππε!, ΟΥΥ, Νοπη, 

(ψ) 69.91, 106. 191. 151. 995. ΑΠ. 
Μι. ΒΗΥ. αἱ. 19, Έτασιι. αἰάῑη. 

Τά. Οορί, Αται, 8υν, Ρ. ΟΥτ, ΑΙ. 
(2) Ρεαποπίῖδας ἀπης]έ Ασπι, Ὀγὶχ, 

(α) ὑμῖν. 968, (0) ἄπανσα. Ο. 1. Ἐὰ. 

Οµἰς. φπαίεγ. τὰ πάντα. 690. (9) ἐπὶ 
σοῦτο. 69. 96. 194. 906. Ὦν, 1. 5133 
8]. 5. Μί. ς«. ο. Εὰ. ΟτἱΡ. δία(ἶπι, νε- 

10η. οοπίέπµο, Ν υἱς. Ὀτίχ. {ογ. οοτ). 
ῥοιπῃ. Εο88. Μη. σάΐ. πιαΓγί. ἓν σούτῳ. 
ΓὈ. | -ἵ- σῷ ῥήματι, ΑΓ. ὮεΓ9. Ρ. 

(4) ΑΡΟΡαΙΙΜ. 1. 99. 191. 191. αἱ. 
9. Μι, ο. (5υτ. Ῥοεΐ9. Ὑυῖς. 1.) 

Ο5ΙΡ. Ὀἱς, ΟΥΓ. ΟΠΕΥς. (είῖαπα Ἱη Μι. 
6 οοἀἆ.) ΤΠΘΟΡΗΥΙ. Ἱπ οοπιπιθηίαΓ. 

(ε) -- Μι, π. 8, Ἠ1εΓοδ. Απίο σὴν 

ὑδρίαν Ῥοπυπί Ὦ. Αγ. οπηΐέ. νεΓΟΠ. 

(8) πολίσαις. 51. Οτὶ6. Φεπιε]. (Οἱ9 ιέ 
τες.) Νοπῃ. (5). ΒΟ03 Ο5ἱ6. πῃς, 
σαΏ{. νετο. (Π)ΞΑΒΕαΗΚΙ ΜΕ. 

Εν. 1 8. ὅ. 94. 96. 40. αἱ. 46, Μι. Υ. 

αἲ. 19. Ατιη, Ρε», Ρ. Γου, 0) Ὁ. ΡΓΠΑ. 
έοΙ, οπππεγ, Οτῖς. Ρῖ5. ΟΠΥΥ5, ἵπ Μι. 

9 εοἆᾱ. (ἵπ αἰῖς Ξ νε.) δὲ. ΟοΡί. 
Ο51β. 5επαε!, || καὶ ξηλόον. 0. 8Υ9. 
υίτ. 41. σαπέ. νετοῦ. (ἱ) ΞΟΣΡΙ.. 

γμ]ς. εαπί. {ογ, «ο]0. σεγη. σαΐ. Μπι. 

πηατί, Οτ]ς. Οἱ. Ἅᾖ{(Κ) -- αὐτοῦ. 93. 
89 106. 194. 149. ἵη πι, 935. Ἑν. 

34. 40. αἱ. 16. Μι, ἆ. αἰ. 10. Τά. 8ΥΤ. 
ές, Απγο Οορέ. 4Η, Ρεῖκ. ἔοδε, ΟΥΓ. 
(ΟπγΥς. οίἶαπι ἵπ Μέ, 6 εοἆἆ.) Ει- 
έσται. Βεά ΟτΙςΡ. υέτες. (1) ἐν έαυ- 

τοῖς. Ὦ. στ. «05. || Ίουυαι πιπίθέ ἵη 
εαάἀ, | 
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44 Λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησους' ἐμὸν ' βρώμά" ἔστῳω, ναι 
και. «κο  λ / - | / μὴ ἵ 2 πὀιω το πσήῤα σου περ ψαντὸς µε» καὶ " τελει- 

” ε ρω ῤ ο 2/ “/ 

55 ὥσω΄” αὐτοῦ τὸ ἵρ ο, Ουχ ο λέγετε, οτεξ --ἔτι 

Αλ θά ἐστι κουὶ ὃ «ερισμὸς ἕ θά λρήν 5 : ἰδοὺ, λέγω 

ὑμῖν,' ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμιοὺς ὑμῶν, καὶ «εάσωσθε 
9 ᾖδη.' 

ϱ6ἵ Τ Ὁ Σερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνώγει Ναρπὸν 

λ 4 [4 / ϱ] Ν Ν 

τας χωρας, οτι λευκαί εἰσι προς «ερισμιὸν 

) λ π 5 σ τά τε / ε ως / ν ΜΕ 4 

είς ζωήν αἰώνιον᾽ να " αἱ ο σπείρων οµου γαιρη, Καὶ ο 
/ » Ν / « / 9 ν ε// 

όχι α)ερίζων. Ἐν γαρ τούτῳ ὁ λογος εστυ Ἱ --ο ὅ ἄλη- 
λ {ο / 2 ΔΝ « / ν. 3 ε / 

θινος, οτι ὤλλος εστὶν ο μμ μοι χαΐ αλλος ο δαν 

58 Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς αν ὃ οὐχ, ὁμεῖς πεκοπιά- 

χατε' ἆλλοι κεποπιάχασι, καὶ ὑμωεῖς εἰς σὸν κόπον αὐ- 

90 σὼν εἰσεληλύθατε, Ἐν δὲ σῆς πόλεως ἐκ είνης πολλοὶ 
3 ’ Ζ ιν) 3 ντ. ϱ) κ. ου ὃὸ Ν Χ ’ 

επίστευσαν είς αυτον τὠν σωµαρειτων, θιωῶ τον λοφγον 
πώ Ν Α / ο 6 ων, ; Ρο 1“ 

τῆς γυναµλος, " μιαρτυρουσής᾽ οΤ εΙπε οι παντα οσα 
9 / ε ) .” λ 3 6 » / 

40 ἐποίήσα. «ς οὐν ἠλόθον προς αυτον οἱ σαµιαρειτα!» Ίρω- 
Φ, Ν ” ᾿ 3 σος ΜΗ ,] ρω / ς ’ 

πων αυτον εινα πορ αυτοίς λοαι δΕΙΥεν εχει δύο Ίε- 

Ὦ ϱ0 σποιήσω. ᾳ τετράμιηνο». - 4 καὶ. 

(πι) Ξ Ὄετι. () ΒΟΚΙ.. 1. 15. 58. Π. 1. Βεαπεπίῖθας Ἱππδαπί Ρ,. 91. 
45, 61. 194. αρ. Εϊνοϊ, Ό]επι. Ἡε- οἁηέ, νοΓοη, | καὶ σρὸς φερισμιὸν ἐλβοῦ- 
τας]. Οτΐσ.ί6υ, (5επιε] ποιῶ, 5ιπθ] σοῦ σαι. Αγπ. (ΞΡΟΣΡΗ, 88. Οορί. 
ποιπσαι.) ΟΥΥ. Ο1ΥΥ5. ἵπ οοπΙΠιεΠίΩΓ.  οαπί, ΥγΟΥΟΠ. Υετο, Οτίς. απἱπᾳιίθΒ. 
ΤΠεορΗΥΙ. αρ. ΥΥ είςί. (ο) σελέσω. Ογτ. Ναπι (ξοτί. Ίαπι) Ίτεπ. (τα) 

61.41.29.  ()Ξῦ (δι. β.) ΕΙ 1. ΒΟΙ. 1. 88. 61. Οορέ. Ατπι δίαν, 
98. 49. 65. 64. 69. 191. 955. Ὦν. ὄ. Ἅᾖ{έχο. 5.) σετπι. Ἡετας]. Οτἱ6. αυα- 
19. 94. α]. 22. Μι. Β3 ρ. ᾳ. 5.2. 11. (ο. ()ὶοί.. 1. 16. 44. 118. 191. 

α]. 10. Ἐά. βαν. 9. Ῥεὴς. ρ. Οµἶδ. ΑΠας (οί, πέ νἰάείαν, 194. αρ. Βίτεῃ, 

οσ(ῖθ. (ίετ Ἰαύυεί) Οσυ. 0,1. 191. 151.) Μί. σ. 11, ΟτὶΡ. ΤΠεο- 

(ειῖαπι ἵπ Μί. ὃ «οᾱ.) ΤΠεορΙσ]. ῥρΙγ], εᾱ, Γοπι, ἔστιν ὃ λόγος ἀληθινὸς. 
(4) ΑΒΟΡ (8ί.σ.) ἘαΚΙΜΒ. Ἐν. Ἠονας]. 0ΥΥ, ΟΠΤΥ5, οΐαπι ἵπ Με, ϐ 
1. 9.94. 86. 40. αἱ. 109. εί Βατῦογ.δ.  «οᾱ. (9) ἀλμθλς, 1. 1168. ΟΝγΕ.. 

Μι. ΒΗΥ. αἰ. 20. Έτασπι. αἰάῑπ. Ἐά. οιἶαπ {π Μί, 0 «ο, υεγέαίίς, ος ΠΕ, 
Ου. ἀποφεςῖε». ΟΥΥ. ΟἨ179. ἵπ Μί. νετο Ρείχ. οοἵΡ. πατί, (2) Ξ- Οµς. 
4 εοἀᾱ. Ῥτοεορ. ΤΠΟΟΡΙΥΙ, σρίµηνο. φθπιεὶ (1π {οχία.) νους. Ῥονί σαμαρ. 

14. (491.108. 118. 194. {(86- Ῥοπίε]1. (α) Ξ- 40. 62. Μι. α. 10. 
ΜΙ.λ. µ. Ῥετα. ρ. ΑΡίΙ. Ῥντ, ἱετον. (0) ἅ. ΒΟΙ,. νετον. Οτὶς. Ὀΐς, (υἱ9 μέ 
Β]αν. 9. Βαχ. γυ]σ. πῃ5. νετο. Ίτεη. τες.) 

Ἠ]αν. Απίε πρὸς ρομίί Μί. 11. Υυὶρ. 
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ν / οι κ κ / 

ρας. Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν εὰ διὰ” σὸν λό- {1 
” κ μῇ 4 νά ' Δ λ 

1η τε γυναιλ! ελεγον" οτι ουχετί διὰ τὴν 19 
{ 

ι 

ον αυτου. 
ὶ. ϱ νε / 2 2 ν/ Ν (4, / ” 

σην “λαλιαν πιστευομεν' ᾿ αυτοι γαρ ξακήηκοαμεν, 
Ν Ἡ ὃ ο ο’ / 3 1 9 “ /ε ᾿ .- 

καὶ ' οἱθαμιεν, οτι οὐτὸς ἐστι Ἰ αληθως  ὁ σωτήρ του 
/ Ις ε / /“”/” 

ποσρου) ἹΞ- ο χριστος. ] 

Μετὰ δὲ γὰς δύο ἡμέρας ἐξηλόεν εκεῖθεν, | ---καὶ 13 

ἀπῆλύεν” εἰς τὴν γαλιλαίω. Αὐτὸς γὼρ ἳ Ἡ Ἰησοῦς 44 

ἐμαρτύρησεν, οτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιὴν οὐκ 

έχει. Ὅτε οὖν ᾖλθεν εἰς τὴν γαλιλαίαν, ἐθέζαντο οὐ- 45 
η] 3 / 

ὢ ἐποίησεν σὸν οὐ γαλιλοίοι, πάντα ἑωρακότες, ο 5 

ἐν ἱεροσολύμιοις έν ση εορτη" Ρ καὶ αὐτοὶ γὰρ ᾖλθον εἰς 

σὴν εορτήν. “Ἠλύεν οὖν 1 Τ πάλι εἰς τὴν κονᾶ τῆς 46 

γαλιλαίας, ὅπου ἐποίῆσε τὸ ύδωρ οἱνον. καὶ [ην σις” βα- 

σιλικὸς, οὗ ὁ υἱὸς ἠσβένει, Χ 3 ἐν καπερνωούμ.. Οὗτος, 47 
ε] ΄ ο ) ιά 5“ 3 -- , / Αα Δ 

ἀχούσας οτι ἰησοῦς ἦχει ἐκ τῆς ἰουδαίας εἰς τὴν γαλι- 

Οι. 
032 ὅσα. πι Ε ὁ, 

(ο) -|- εἰς αὐτὸν. 19. 19. 69. 930. Μι. 

1. Τά. Θστ. Ῥοψε. Αντ. ΑΠ. Αππι, 

9ΥΤ,Ρ.ς. οϐ. β]αν.2. γυ]ς. εᾱ. υΓῖχ. 
Οσγς. εἰίαπα Ἱπ Μέ, ὃ οεοἑἆ.  (4)Ξ 

Μι. ἆ. (α) µαρσυρίαν. Ὁ. οαπί. νε- 

ΤΟΠ. (8) αὐτοῦ. Ὦ. ἑρδιωπ, σαη{. νετς. 

(6) ἑωράκαμεν. Βαν. 2. |. -ἵ- παρ αὐ- 

σοῦ. 1. 69. 118. 194. Αιπι. (1) ἔγνω- 

μεν. Κ. 116. 191. ἐγνώκαμε. 59. 

(1) Ξ45. ΤΙ. Αα. Ῥετςε. Υυἱς. πι». 
ςοτΏ, Οµἱς. ῦῖς. Ὑἱείοτίη. Απίςο οὗτος 
Ροπίί Ους5. ϱῖ. (9ΞΞΡ0”5 69.11. 
Ἐν. δ. 19. Οορί. {ίπ, Αγιπ 995. 

Ἰάσογο». Ὑι]σ. Τί. (εχο. σαπί. Ὀγῖκ.) 

Ἠετας]. Οτὶσ. φυαίογ. Ίτεπ. Ύἱςίο- 
τίπ. Λας. [ -- Ῥτορλεία εἰ, ΒηΠίε ὁ 

σωτὴρ. οο)ϱ. (ἱ) Ξ Ρ0υ. 60. Οορι. 

οαπί. νετοη. νοις. Ὀπὶχ. εοτο. Οµἱ6. 
ΟΥ5, καὶ ᾖλθεν. Ἱ.. 106. 8ὺτ. ρ. (5εὰ 

τες. ἵπ μα) ραί. πα. εἰ Γι, ου]. 

ζω. ἰοἱ. (αι) - ΛΟΡΟΠΡ. 1. 1οτ. 

α ἢ ὁ {ησοῦς. 

145. 1453 205. αἱ, 3. Ῥ]ήγεενθ. ΜΙ. 

Υ. σ. Ἐτασπι. α]άΐπ, Ἐά. Ο5ὶςΕ. ΟΥ. 

ΤπεορΗγ]. (η) πάνσες. 8ΥΓ. Ρ. βεὰ 
τες, ἵῃ Πῃ. πώνσες, πώνσα. νοτς. εοτὺ. 

|. -ἵ- τὰ σηµεῖω. Ἀντ. Αγ σαιάεπί. 

Γίεπῃ ροςί ἐποίησεν, 69. 134. (ο) ΑΒ 
ο. 1.69. 191. αρ. ΑΙ. αἳ. 4. Μι. ὃ. 
ΦΥΓ.Ρ. Ο5ἱΡ. ααϊπααίες. (Οἱς πέ τος.) 
Ουτ. ΟΗΓΥΕ. Ἱπ (εχίη. (ϱ) Ξξα. 
108.  (α)Ξ80ΡΙ. 88. 84. 99. 50. 
108, 6ορ:. 11. Απ Υ ας. Τί. (εχο. 
υηἱσ.) Οµς. ΟΥ. ΤΠεορΗγΙ. «σαι- 

ἀεπί. Ῥορί πάλι ροπυπί ΑΡΗ. 1. 
106.121. 191. 151.918 69. 194. εί αἱ. 
τ.) 955. α]. 15. ρἱπγορνε, Μέ. Υ. αἱ. 
11. Εταρπι. αἰάῑπ. 14. Ἀγτ. Ἅᾖ{(τ) βα- 
σιλίσκο.. Ὦ. Ἐν. 813 Χ ςαπί. νετςο. 
Οπτοηῦ.αἱεχ. Αιιοί.δγπορς. 8ΐς εἰΐαπι 
να. 49. (5)Ξ Υυ]ς. πας. Αα. Ῥοψί 
ἤν ροπῖέ 875, | Ξ τν.96. 91. γυῖς. 
{ογ. οο]Ρ. «085. σθογιπ, Μπι. ϱα8, 



3 α8 

4ς ἀπούνήσχκειν. 

ὉὈβρ. 1ν. 

΄ 

λαίανν ἵ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4326 
3 δώ, /”/ Ν ο Ν λ ο / ι αν. 

ἀπῆλθε προς αυτον, καὶ ἤρωτα " Ξ- αὐτον, 
ο ” τ ᾱ 2 .] Ν χ νά ή ./ Ν 

Ίνα χαταη, μαι (ασήται ουὔτου τον ΄ υἱον Ίμελλε γαρ 

ρω ν Ν / 2) ] λ / / 

49 σηµεῖα καὶ τεραζα ἴδητε, οὐ μὴ Υ πιστεύσητε. 

πο .” ο » λ ΜΜ, ην Ν 

Ἐλέπεν οὖν ο έήσους προς αυτον" εαν µη 

ΛΔέγε 

πρὸς αὖὐτον ὁ (λασιλικός' κύριε, κατώθηθι, πθὶν ἀποθα- 
-” Ν / “”/ 

ϱ0 νεῖν Ζ φὺ παιδίον «ου. 
/ .] ών ει 3 -- το 

Λεγει αυτῳ ὁ νήσους πορεύου᾽ 
« 5 .» 3 Σα 3 / εί ϐ ” / 

ο νιος σου ζ. ππ λαιί επισσευσεν ο αν θωπος το) λογῷν 

ι ο) 9 [) -” ε Α» Χο / / Ν 

υ ὦ είπεν ουτω --ἵ- ὁ” {ῆσους, Λ0ἱἱ επορεύετο. Ηδη ὃξ 
Ε] κ / | ς ν Ε] Γ 

αυτου κατα ξαίνὀντὸςν οί δοῦλοι αυτου 

” ϱ ο λ νι ο ο ες ω // 
τῶν Χ0ἱ οπή ΥΕέΛΟΝ ἔγοντες οσἱο σπαις 

δοζῃ. 

ἆ ,) ν // 2 

αοπήντησαν αυ- 
/“/ 

Β σου 

γι / .” Ἡ ι ο ο» ὃν 6 αυ ο .” 

Ἠπύθετο οὖν παρ ουτων την ὠθαν εν Ί Λοα- 
Π 

/ Σ/ ΑΛ ο. ο ]ς Νο 1 ο ε / 

ἡ/ότερον ἐσχε. κάὶ εἰπον αὐτῷ. ὁτι "χθες ὡὥραν εβ δόρνην 
Ρ] -ν. 3 Ἀ 9 / “/ ιοὰ « χ ο 2 

δ5 αφήηκεν αὐτον ο πυρετὸς. Ίινω οὖν ο πωτήρν οτι εν 
εν μόνα ” ο ο τον ο εν που στ τὰ ο 

εκει τή ωθ0 εν Ί ειπεν οντω ο ήσους Ὢπτ οσει ας υἱιᾶς 

-” Ν... / νὰ Ν λε .᾿/ 5 ο” τη ο/ 1! 

σου ση. αι επιστευσεν αυτος οι ή οιχιὰ αυτου ολ. 

ο” / ἐς ή ” 5 7ὰ ς Γη 3 

δ4 Γουτο πάλι δεύτερο) σημιεῖον ἐποίησεν ο ἐησοὺς, ἐλθὼν 
”» / 5 λ νά ) 

ἐκ τῆς Ἡ ἰουδαίας εἰς τὴν γαλιλαίαν. α. 

(ι) ἦλβε. Ο. 1. 19. 69. 124. Άτπι, Υε- 

ΤΟΠ, νείς. οοτΏ. 0Π175, οἰῖαπι ἵπ Μι. 

θεοἀά. (α) Ξ Β0ρία,, 69. Αγπι, 

σαηΜ, Υοτο. {ον9. Οἱ. (κ) παΐῖδα. 
Β]αν. 9. (ψ) πιστεύετε. 4. Υ υἱς, 

ο 1 οχο. εαΠί. (2) σὸν υἱόν µου. ΑΛ. 

18. 5Ί. 69.11. 194. Μι. π. Ἀίαν. 9. 
Ο15Υς. ἵπ Μί. 6 οοδᾱ. δεπιο!]. [.- μου. 

Ῥ. 1. 8Υντ. Ῥευ». ϱ.εαὈί. νετοη. «0ΓΡ. 
(4)ΞΒΡ. Ἀντ, Ῥετε. Ρ. Υ 15, εαηί. 
εο]ῦ. ἔο8». σα:, Νίπι. Γογ. ΟΥΤ. δὲ, Ι,. 

(9) ὃν. ΑΞΟΕ. 
«106. 124, αρ. ΛΙ. 905. Ἑν. 94. αἱ. 
18. ρΙωτεδυο. Μι. ΒΥ. αἱ, 19. Ἐά. 
(4) ὑπήντησαν. ΒΚΙ.. 1. 69. 91. 194. 

191. Ἐν. 24. αἱ. 8. Μι. ξ. Έταραι. 
οἰάϊΐπ. (6)-- ΒΙ,. Οορι. (855). 
νετοη. (6) υἱὸ. ὮΚ.[.. 19. 99. 42. 
5Τ. 69. 106. 194. 149. η πα, 146. αἱ. 

(ο) -- ἑ. ΑΟΡ. |. 

10. Με. Ἱ. π. 10, Έναστα, αἰάῑπ. 8νς, 
6ορί. 5ΥΓ. ρ. 1η υ1. βαν, ΟΥΤ,. ΤΠεο- 

ΡΗΣΙ. Πέις, αἱς. Τί, Ἅ{(π)Ξ Εν. Ι. 
αὐτοῦ. ΑΒΟ. 19. Αππι. Ὑπὴσ, οαηΐ, 
Ρτὶκ. ος. «οἱ. Γο58. ΡΕΥΠΙ. (1) σὺν 
ὥραν παρ αὐτῶν ΑΟΡ. 1. 69. 106. 

194. αρ. Ῥϊτοῃ, 151. αἱ. 2. Μι. τ. 11, 

γι]σ. οαΏί. νεΓΟΠ, νετο. Ε0Γ, οἱ, 
βετιῃ. |. -- παρ αὐτῶν. Β. Μι. τὰ. 

υέ νίἀείαν, (Κ)--69. έχθε.. ΑΟΏΡ 
Κι. «)Ξ ΑΒΟΙ. 1. 181. 41.9. 
Έτασιη. αἰάτη, Αλί, Υυἱς. Ἡ. (εχο. 
σαηί. Ρεῖχ.) ΟΥ9. αἰἰοπο. (α1) 5 

29. Α0. 65. ΤΙ. Μι. α. 10. εί «ο- 
πια]. ε, ζ. µ. Απίο ἡ οἰκία Ροπίί 
Αππιι [. ΗΠοετας]. οἱ ΟΓὶρ. Ὀἱ9 πέτος. 
(η) γαλιλαίας εἰς τὴν ἰουλαίαν. 60. Με, 
λ, 50Ρ6]. ; 



424 ΕΥΑΙΓΤΠΛΙΟΝ 6ςΑΡ. Υ. 

συ λ ΟΝΕ - « . ”. 
Μετα Ὁ ταυτα ἦν ϐ εορτὴ 4 σῶν ἰουδαίων, καὶ [αν- 1 

έδη 3 -- ὁ: ἰησοῦς' 
” 6 / // ε 

σοις εροσολυμοές» 

θήθρα," ἤ Χ ἐπιλεγομένη 
Ν “/ 

στοὼς ἔχουσα. 
Ν 

πολυ 
υ2 / λ ο ο’ ἳ / 

μις ἐκδεγομένων την του ύδωτος χινήσι. 

4. Ξξ έλος γὰρ 

εἰς εροδόλημαι 

-- ἐπὶ τῇ προξατικῇν, 
/ 

 θραϊότὶ  (ηύεσδα, πέντε 
/ ἳ / ιν 

Εν σαύταις κατέκειτο πληῆθος 

τών ἀσθενούντων, τυφλών, χωλών, ἕηρῶν, 

. ν // 
οσο Λοαιφον 

κολυμ- 

8 

Αγά 

/ /’ 
ς κατέξαινεν 

(ο) -ἰ- δὲ. 94. 89. 91. 1931. α1. 10. Με. 

γ. χ. Οορί. Απ Ὀνῖκ. ᾖ{(ϱ) ᾖ. 
ΟΕΙ.. 1. 96. 40. 49. 609. 04. το. 119. 

115. 111. 118. αἰ. 9. Με. α. ς. 1. κ. Ι. 

ηπ.Ρρ. ᾳ. 9.2. 11. 11. ε. (οί 5επιε! Σ. ζ.) 
Έντασπι. αἰάῑπ. Ἐά. Οορί. ΟΥΤ. ΤΠεο- 

ΡΙΥ]. ν ἓν σῇ ἔορσῇ. 16. (οπιῖςο ροδίσοα 
καὶ) οί Μι. τ. (ᾳ4)Ξ5νΓ. Ἠ]ετος. || -- 
ἡ σκηνοπηγία, 191. 8εὰ Οτἶς. ἀἱς. αί 
του. {(ϱ)Ξ49.4Τ. |Ξ 5. ΑΒΡΗΚ. 

94. 90. 90. 106. 101. 2909. «(8 
09. Ἐν. 96. νετοπ. | ἔστι] ᾖν. 8ΥΥ. 

υέτ, Αττ. Ῥογε. Απ, Νοπη. (εί 

αρ. είς. Ο0ΗΓΥ5. ΟΥτ. ΤΠεορΙγ].) 
(ε) Ξ Βνγ, Ῥεγε». Βακχ. Ἰέοπι (οπαῖδο 
εἰϊαπι Μολυμοήθρα) ΟΥΓ. || ἓν σῇ προδα- 

σικη. ΑΤΏ,. || προοατικὴ (οπηῖβο ἐπὶ 
σῇ) 61. 1η πι. 116. Μι. 19. Δ1411, Λιτ. 
Β]αν. εᾱ. τεσεπί. Ύυἱς. εᾱ. ΓοΓ. (ο]. 

Ῥα5. ΑΙ. ορε, (εεῖαπι ἵπ Μί. 6 
εοζἆ.) ΤΠοασἆογ. πιορδν. Απιηηοηις 

1 οαίοµα. ΤΠεοΡΙΥΙ. Ἠϊεγ. Βεάα. 

Βολο]ία αρ. Μι. [ διαρεγρτοδαίίες 

Ρϊκείπα, «οἱ Ώ. 058. πιαΓέ. ἕπ παίαἑογία 
Ρΐνοίπα, οαπί. ἐπ ἔπ]εγίογεπι Ῥαγίεπι 

παίαί(οτία ῥϊδοίπα, Υετς. «ΟΥ Ὀ. η ἔπ[εγί- 

ΟΓεΕΠΙ βαγίεήι παἰαἰογία ρὶνοῖπΦ, ΝΟΤΟΠ. 

(α) κολυµβήέρᾳ. Ἐὰ. Β]8ν. π1. οἱ αᾱ, 
(,οἆ κολυμθήθρα. Β]αν. 9.) ΄ (κ) λεγο- 
μέν. Ὀ. 1. 1183 191. Εν. 19. Μι. ν. 
1η. Ἐά. Ῥετς. Ρ. εαΠί. ΥεΓοη. νετς, 

οοςΏ, ἔο9.  (γ) βηθζαθὰ 5. βηζαθὰ, 
1, 99. Βνς. ΕΒείπείλα, νετοῃ. Εοῦ. 

Μαχ]. βελζιθὰ. ὮἙ. οαπί. Βεϊσαίλα, 
νεγο. Βεγτοία, «0ΓΏ. βηῤσα: δὰ, Β. Εὰ. 

Οορί. 1, Βγτ. ρ. (δεά τες, η πῃ.) 
ΑΣ. τοπ, Ύ αἱς, «01 ϱ. 055. πιατί. Μη. 

σαί. ΤΠΕΟΡΗΥΙ. Τετί. Ηϊετ. Ἐπε]ο- 
ας. (2) Ξ ΡΒΟΡΙ,. 59.68. Ας, 
Οορί. Β]αν. εαπί.νετοη. νετς, Οπγγς. 

οἰίαπα ἵπ Μ{, 6 εοἀᾱ. Ὀἱ9. Απίο σλή- 
ϐος ροπιμί [253 149. Ἅᾖ{(8) -παρα- 

λυτικῶν. Ὦ. (5. β.) εαΠί. νετοῃ, νετς. 

ἴίοπι Ῥ6ιδ,. (9) ἐκδεχομένων. . «νο- 

σήµατ,ιξ ΒΟ3 151. 0οἆ. τος. 9441. 

Οορί. πας. Νοπη. | ἐκδεχομένων.. . 
χίησιω ΑΗ, 18. Ἠαβρεί Τοτέ, ἔκδε- 

χομένων] ἀπεχδεχ.. 91. αἱ. 3. Μι. ψ. | 
ἄγγελος γὰρ «. «νοσήµατιΞ- Ὁ. 88. 

Απίογὶςοῖς ποίαπί Β. 91. 94, 96. 145. 
161. 166. 290. τερῖας 9423 αρ. είςί, 

Φ4ρ4αρ. ιρίετ, ΟΡε]ο τερίῖην 9949. 
Οπα(έέαπέ Αγά πας, σαηέ, Ὀσίχ. Ὀητ]Ἡ 
τερίας Ἰαΐ. 4589 3 εέ ραγῖς. ἵη οο]]ες. 
Ἰπάον. Λας. ὤγγελος απ ὕδωρ αφίοτῖςςο, 
ὃ οὖν πρῶτος 4 νοσήµατι οῦε]ο ποίαίέ 
ΥΓ, Ρ. Ἐναηρε]ἰδίατῖα Ίηῃ Ἰεοίίοπε. 
από» νς. 1-4 εοπιρ]οοϊίέαν, Ἰαβεπίέ: 
564 ἵπ αἰῖα Ἰεείῖοπε, απ α νε, 1 αἆ 

16 ρετσῖέ, Ἐναηρε[ϊρίατία ποππι]]α. 

αυα; {απιοη ποπιπα(ἶπι ποη Ἰθιάση- 
έατ, οοπΊππα 4 οπαζίέοτε {οτιπίατ. Ἡα- 

Ρεπί ἜΤετί. 0Ἠπγ9. ΟΥτ. Ἠαίσγπι, 
ΤΠεοΡΙΥΙ. Ξε]ο]ία αρ. Μι. | ἄγγελος 

ὅδως Ξ 14. | ὁ οὖν... νοσήµατι -- 

541. | ᾧ δήποτε.. ο η, Ξ- ϱοΓ)Ώ. 

(ο)Ξ-Μι. :. δὲ. 1,. Ύ α]ρ. νετοη. νους, 
σοΥ». Μπι, καὶ ἄγγελος. ΑΓΙΗ. ὅτι ἄγ- 
γελος. ΛΒΡίΝ. (ἀ) -- κυρίου. ΑΚΙ.. 

19. 49. 64, 09. 91. αρ. ΜΙΙ. 194.191. 

5"Ἔστι δὲ ἐν 
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ο ν, ”΄ νο 
ἐταρασσε σο ύδωρ" 

6ΑΡ. Υ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 
” / 

Ξ- 6ὲν τῇ Κολυμθήθρω, καὶ Ἡ 
ο ο. ὁ τν ὧν. Εχ”. ὧν ν λ ν 

Ξξ ὁ οὖν πρώτος ἐμβὼς ᾿ μετὼ τὴν ταραχἠν τοῦ 
υὸ δρ. ε 4 . / 1η ως / / 

Ξ- ὕδατος, ὑγιῆς ἐγίνετο, ἳ ᾧ δήποτε κατείγετο 

Ξξ νοσήµατι. ] 
α” / ή [ υ- 

5 Ἡν δε Ἆσις' ἄνθρωπος ἔκεῖ, τριάκοντα Ὁ 3 καὶ ὀκτὼ ἔτη 
3/. ι -” / ο. ει] λ ϱ 5 ” / 

6 έχων ἐν τῇ ἀσθενείαὈ. "Γουτον ἰδῶν ὁ {ησοὺς πατακεί- 
ΔΝ Ν ο ΔΝ 3/ / 9, / 2 

μενον, καὶ γνοὺς, ὃτι πολυν Ίδη γρόνον ἔχει, λέγει αὐ- 
; 4 / ’ μυ 

ο πτῷ' Ίθελεις ὑγιῆς γενέσθαι: ᾿Απεχρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθε- 
Ι ον . Ὁ νο / 5 νι ”/ / ο ο ἐν 

.. μῶν" " Λύριε, ὤνθρωπον "οὐκ ἔχων να, ὅταν ταραχθῇ τὸ 
υὸ έλα ' 5 Ν 6 κ΄ 3 3 δὺ 3” 

ύδωρ ὁ βάλῃ» (ωε εἰς την πολυμιο ρων᾿ εν ὦ 9εερχοµαι 
3 9 / λ ”. / 8 ῶ 

Σεγῶ, ὤλλος πρὸ ἐμοῦ καταθαήῴει7. Λέγει αὐτῷ ὁ 0ο 

ι ν 0 Ἐν, Ν ΕΕ / Ν / 
ήσους ἔγειρε, ὤρον σον ρα ασον σοὺν αι περιπατεί. 

ὃ βάλλη. 
Ζ ./ 

εγείρας. 

αἰ. 11. οί Βατρεν. 1. Μι. χ. 1]. 
Έτασια. αἰάΐπ. ΛίΠ. Ατπι. Ιαν. Υ 01ς. 
νετο. Μπι, οοἱὈ. [ο8. ππαΓί. 56ΤΤη. 

ΟΥΥ. ΑπιῦΕ, 5οππε]. --- τοῦ 3εου. 159. 
Μι. χ.Ψ. ᾖ{(8)Ξνετοηή. νοτς. σοτΏ. 

δαΐ. Ῥοδέ κατέξαινν ροπιπί Μι. ς. 
γΥμ]φ. Μπι. πιατί, σογαι, ΑπΙΡΥ, ςεΠἹοΙ. 

εἷς πάντας σούτου.. Όορί. (8) κατήρ- 

χετο. ΜΙ. 11. ἐλούετο. ΑΛ. 49. αρ. ΜΙΠΙ. 

ΑΡΙΠ. ντ. ρ. 8Ιαν. 2. 8. 8. ος. 05. 
ἔλου: τὸν. ζ. (6) ξ- νοτοη. νετς, 
εοτὺ. σα. ἐπ παἰαἰογίαπι, Απιρυ. ἐπ 

"Ρϊνοίπαπι, Ὑαἱς. ΑΙ. ἵπ παἰαἰοτία ρίν- 
οἶπα, Γ098. ἓν σῇ απροθατικῇ κολυµθή- 
6ρᾳ. 990. || Ρἰνόπαπι Βεἰ]καἰάαπι απ- 
δεῖις ἐπζεγυεπῖεπδ εοπιπιουεῥαί, Του. 

(1) ἐταράσσετο. Οία. 9θ. 40. 63. 91. 

Ην.]. 9.9. 5. 24.3]. 99. Μι.Πν. αἱ, 

19. Εά. Ἐίι. Ὑυ]ς. οο]ῦ. {ο89, {ογ. 

5εΓπι, ΤΙιοοργ]. Απου, || εἰ φιιο(ῖεδ- 

οππᾳε ἀενοεπαϊδδεί απᾳεἶμδ, πιουεδαέτιν. 

ΑπιΏγ, θεπιε]. {(ἱ) πρώσω,.4θ. Μι. 
κ.Ψ. (κ) -ἵ- ἵπ ρἰθείπαπι 5. παίαίο- 

γίαπι, Ατιι. Ψυ]ς. Ττ. (εχο. πιαΓί.) 

πιουν. (1) Ξνετοῃ. νετο, ο01Ρ. δαί. 
Απιζγι δεπιε]. (Π1) ποη Πιαδίέιγις 
φέρπιιπι πιογδέ, Αγπι. |ἱ ᾧ δήποτε] οἵω 
δεφοτοῦν. Λ.. ἵῳ δήποτει Ι,. ᾧ δ ἂν. Μ. 

49. (η) Ξ Β. Άγπι. ν6ΓΟΠ. νοτς. 

(ο) - ΑΟΡΡαΗΙ,. 1. 19. 98. 98. 

69. 124. αρ. ΒΙΤομ. 151. 935. Ἐν. 9. 
αἱ. 90. Μί. ΒΗ. αἱ. 9. Εά. 3ντ. αίγ. 

Ῥετες, 8]αν. Ύ ιἱς. νονοἩ. Ὀτίχ. οο)). 

ΛΗΙ. Ἐτςδ. ΟΥ. ΟΠΤΥΕ, αρ. ΊΝείρί. 

ΤΠεοΡρΙΥΙ. (ϱ) -ἵ- αὐτοῦ. Ὦ τέ νἰ- 
ἀείατ, ΟΡ1,. 1. 99. 194. πρ. Βἰτοῃ,. 

αἱ. δὅ. εί Ῥατύοτ. 1. (5εἵ]. Β.) Μι. 11. 

Οορί. Αππις Ὑμ]ς, νοτο. {ογ. «οἱ». 
ΑΙ, Όγστ, ΟµΤγς, (4) ἀεθοεπάε { 
ΑΠΙΌΓ. εᾱ. (9) να. ΟΧαΠ. 106. 

194. αρ. Βϊτοῃ, αἱ. Ἰ. Μι. α. «.τ. 10. 

11. ντ. υἱγ. Ῥετε. Ρ. ΑΡ, 9ΥΤ. Πἱογος. 

ΟΠΓ7ς. ειἶαπι {η Μέ. 6 εοἆἆ. ᾖ{(8)-Γ 

δὲ, (οΕ. ποί. Ρτασεὀ.) 106. 8υτ. αἱτ. 

Ρετς, ρ. ΟἨγ8. ἵπ Μ{. ὅ εοᾱ.-{- γὰρ. 

Μι 11. (0) - ὑπὸ σοῦ ὠγγέλου. 8ΥΤ. 

Ρ.ς«.οῦυ. (4) ΑΡΟΡΡάαΗΠΗΚ.Ι,5. Εν. 
Ι.9.0. 94. 90. αἱ. τ1. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 
91. Έτασπι, αἰάϊα. Τά. ΟΠΥΥς. οίίαπι 
ἵπ Μι. 6 εοάᾱ. ἐμθάλη. ΟΧ αἱ νἰάείαν. 
2999 ΥΓ, ΟΥ. (κ) Ξ69, 91. 
116. Μι. Υ.5. Λιςψ. (Ἡ) -ἰ- καὶ 

λαμβάνει Ἰασιν. 64. -|- ἐγὼ δὲ ἀσθενῶν 

πορεύομαι. 69. (2) ΑΒΟΡΕΡάαΠΚ. 

ΑΙΠ. Μι. ΒΗ. αἱ. 4. Ρά. 
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8 κ Αλ ’ ο) / « Ν ε ”/ /”/ Ν 

Και ευθεως εγένετο ὑγιῆς ὁ ὤνθρωπος, καί 

σΑ Ῥ. Υ. 

υ Ἶρε σὸν 9 
“/ ἆ 2 

κράς ξωσον ἑ αὐτοῦ, καὶ περιεπάτει. ἦν δε σάθθωτον΄ ἂν 
αμ / -”. ο / “/ 

είν τη Ίμερα. 

/ : ο ε// 
ἜὸἜλεγον οὖν 5 οἱ 

ν εν) 2 

βωπτὸν δ ἐστι οὐκ 

ὃ ρω { ” θ / : ... 

ουσοσιοί τῷ σέ έραπευρε)ῳ 

. . . 
” 

μ, (ῤ 2 ο ή / ς ο 3 ” . 

Θποκφ ἤ αυτοις ο ποιήσας αὲ υγ, ἐΛείνος µιοι εἰ- 1! 

σεν" ὦθον σὺν «ξάθξατόν σου, χαὶ περιπάτει. ! ο ρός 19 

σε οὖν αὐτόν" τίς ἐστι ὁ ἀνθρωπι ὁ ὁ εἰπών σοι’ ζρον 

σὸν ἑκάρηστα, σούι κουὶ αεεικάπῃαν Ὁ δε 

οὐκ ᾖδει τίς εστω. 
2/ ι -” / 

Όντος εν τῳ τοπῳ. 

ὁ γὰρ {ησοὺς 

έοο αθεὶς”' | 

Ἀἐξένευσεν, η ὄχλου 

Μετὰ ταύτα εὐρίσαει αὐτον ὁ η- 
” ε] -” οσο - 

σους εν τῷ ἔερῳ» καὶ είπεν αὐτῷ ἴδε, ὑγιῆς γέγονας᾽ 
/ ” 

ἡκέτι ὡμάρτανεν ίνα μὴ γεῖρὀν μΗ αρ ρα ὃ 
ο 1/ 

ανήγγειλε ᾿Ασῄλθεν ὁ ὤνθρωπος. καὶ 

ώς 1 / /“/ / 
ωοσί σοι 3γενηται, 

.” ” ο. 

σοις ἰουδαίοις, 
ο η] ως ) ς νοκ) πε ” Ν Ν 

οτί ἐήσους εστι» ο ποµήσας Ἑ αντον ὑγ.] Καὶ διὰ 

κ Οἱ2 ἀσθενών. 

(α)Ξ26. 96. 91, || εὐθέως Ξ Ἑ. εαηί, 

Άσπι, || ὁ ἄνθεωπος - 108. σαί. ΟΠ1Υ5. 
εείαπι ἵπ Μί. 6 οοἆᾱ. || σεριπώτει απ 
σεριεπάτει--9. Μι.ο.ς. 11. Ἅᾖ(9) -- 

ἐγερθὲς. Ὦ. 1. 69. 194. αρ. ΒΙΤΟΠ. 8Υ5. 

Ατ. Ρ. Ρε8.Ρ, 9ΥΓ.Ρ. ς. θδί. ΑΓΠη. 
σᾳαΠί. νοτοἩ. νετς. οοτῦ.  ({(6ο)Ξ296. 

.. ἡμέραξξ ΟἨΥΥ5. 1η 

Μί. 4 «οᾷἁ. φεπιε]. (4)ΞΕΏ. εαΠί. 
(8) Ξ Μι. Β. Εά. (8) Ξ ἔωορσαι. 

(6)Ξ985. | εὐκ] καὶοὐν. ΛΟΡΑΤ.. 1. 

38. 69, 91. αἱ. 11. Μι. Υ. αἰ. ὅ. Οορι. 

ΆΑτπι, ΗΝ. Αττ. Βαν. οιπί. ΥεΤΟΠ. 

{ ἦν δὲ σάσθατον. . 

νοτο. ΟΥτ. 0575. (σαυάοΠί. | κράθ- . 

6ατον] -ἰ- συ. 0Ρ1,. 91. αἱ. 5. ὃγγ. 
Νντ, ρ.ο«αδέ. Οορί. Αγπιν θίαν. γρ. 

Ἡτ, ΟΥ. Οµσγς, είἶαπι η Μι. 6 εοἀ4. 

Πατ. ααπᾶ. Λας. (1Η) - ὁδ. ακ!,, 

194. 9185(ς. αἰ. 2.) α]. 8. Μι.ο. 1]. 

- ὃς δὲ. ΑΒ. ῥγγ. αίτ. Οορί. Ρτὶχ. 
{ο58. ΟΥΤ. (1) 5, 125 64. αἱ. 4. 

νΦΙΟΗ, || οὖνΞ Β1). Ἐν. Τ. Λτιπ. «αἱ, 

η] 
Ω σοί σι. 

οσο. ϱο5Ρ. 08. Ταπο, Ὀτίκ. | σὸν 
κράξέατόν σουΞΞ ΒΙ,. {Κ) ἀσθειῶν. Ὁ. 
επΠ{. ΥΘΕΟΠ. 6098. Ὀιταπιηυς } αρ: 

Ρείς. Ρ. σεθεραπευµένο.. 015. εἴῖαπι 
ἵπ Μι. 6 «ο. (1) ἦν, Ὁ. εδεεί. 
γυὶς. 1, «() ἐξέκλονεν. ΟΝσγ9. 
οίϊαπι ἵη Τε. 6 οσἀᾱ. ἀεε[ὑπαυϊί α ἔιτ- 

ζα εοπσίἑ(μία ἐπ είς. Υαἱς, νοίς. Ργϊχ. 

οοἱΏ, «οςΏ. σα. σετπι. Μπι, Εᾳς. ἆε- 

υογέ ές ει υἰἰδδεί ινδαπι ἐπ είς. νε- 

ΓΟΠ. ἀεεἰίπανεγαί αὖ εο ἴπ {ωγθα, Αιρ. 

ἕνευσεν. Ὦ κ ἀἰνεγίεναί, οιπί. ἀεεϊέπαυϊέ 

δε, σεγια. Μπα, (α) ΑΡΟΗΙ.Σ. 

Εν. 1. ὐ. δ. 96, αἱ. 18. ρ]ατοςνε, Μι. 
ΡΗΥ. αἱ]. δ. Εὰά. Ἀντ, βίαν. γυἱς. 
{ου, εο)ῦ, ΝαζΖ, ΟΥτΤ. (ο) ἀπήγγιιλε, 

ΡΚ. αἱ. 10. Με. Η. 11. Ιπ. 0Ν5γ», 
οίίαπα ἵπ Μίέ, 6 ορἀᾱ, εἶσε. ΟΙ,. 48. 
218. Μι, 5. Βυγτ. Οορί. νετο,. ΟγΓ. 
(ϱ) µε. Ὦ. 1. 40. 118. σορι. ο λὰ 

ἑαπί. νεγο, «00. 

σάςξ- 10 
/ 

ἐξεστί σοι ὧρωι τὸν κράθβατον. 
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ιο ἐδί Ν 9 ” σα ὃ ” /” 5 μα κ. 

σουο εοίωλχον α 2 σον (ήσουν οἱ (ουσ σοί» Τ οτι τα υστου 

3 / .ν. κ π ω ὁ Δ 4 σσ. 

17 εποίει ἐν σαθθώτῳ". Ὁ δὲ ἰησους ἀπεκρίατο αὐτοῖς' 
ς / ο ”/ 2 δ' ι) νε Φ 4 

[ο πατήρ µου έως αρτι ἐργάζεται, χογω ἐργάζομαι. 
ΔΝ ” ο] .” 1 5 ᾷ κ ενα ρω 5 

19 Διὼ τοῦτο οὖν ἵμῶλλον” ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι "ἀπο- 
. ου οὁ ) / 3/ Ν / νλ) Χ Χ 

Ἀτείνᾶ ΟΤΙ ου Μνονον έελυε σο σάδθωτον. αλλο καιπα- 
/ ”/ 2/ λ 4 2/ « ν ιν . ” 

σέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν «εν, ἴσον ἑωυτὸν ποιὼν τῷ 3εῷ. 
] ΙΑ .” ε ” λ ΙΟ 3 ” 5 Ν 3 λ 

19 Απεκρίνατο οὖν ο ἰήσους καὶ εἰπεν αὐτοῖς' αμήν αν 
ή .. ” . ό ς Ν 1 3 2.6 ωά ΝΑ “ 

λεγω υμη᾽ ου δύναται ὁ υἱὸς ΣΥ ποιεῖν αῷ εαυτου οὐδεν, 

ἐὰν µή τι βλετ, ὃν πατέρα ποιοῦντα" ἃ γὰρ ὢν 2 ἐκεῖ µη τι η τον πωτερ γαρ ο 
/”/ Ε] - // δω Ν « ϱ) « / μη, 9) Ν 

90)ος "ποιη, ταυντα Λα ο υἱὸος οµοίώς ποιεί γαρ 
νι Ἡ άν εν ο ο. Αα ιά 

πωτηρ ᾿Φιλει τον υἱ0ν, Λαΐ παντα θειηνυσω αυτω» "ο 
ΡΑ| ” /4/ Ν / / ἀδ / /“/ .» -” απ 

αυτος ποιει καί μείζονα τούτων Ὁ δείξει αυτῳ εΘΥΟΟ 

9] ίνα ὑμεῖς 5 ζ Ὥστ γρ ὁ πατὴρ ἐφγείρε ὦα υμεις ναυμαζητε. σπερ γαρ ο τηρ εγείρει 
Ν ν ἁ ο» 0, ν “6 εν εἳ / 

“τους νεκρους καὶ ζωοποιεῖ' οὕτω καὶ ὁ υἱὸς» οὓς 3ἔλει ζω- 
| ν ω 38 Ν « Ν η »α/ {2 Δ λ 
90 οποιε. Όυδε ορ ο πωτηρ χρυει ἐρύδενα"' ἀλλὼ σην 

τ ρω λ . ο” “/ / ” Ν 

:99 κρἰσι πᾶσαν δέδωκε τω υἱῳ Ίνα πᾶντες τίµωσι τον 
ολ λ .. ΔΝ / ε Ν ω) λ οἳ ᾽ 

υ109. λαθως τίρωσι τον πωτερο. ο ΜΊ τεµων τον υἱ0)) ου 
” Ν / ΔΝ / 3 / Α λ 3 Ν 

24 τιμο τον πατερο» τον πεμιψανσα αυτον. [ ην αν 
« / 9 ι] Ῥ Ε α/ γή”, ς Ν / , Ἡ κ ΄ 

λεγω υμι' "οτι ο τον λογον Κου οπουων, καεπιστευων 
ρω / / 1/ Ν ολ Ν η ; 2 

τῷ πεμψαντί µε, εχει ζωήν οἰώνιον» καὶ εἰς αρίσι οὐ 
7 [ ή ο” 

έρχεται, ἀλλὰ ἔμεταθέθηκεν ἐκ τοῦ «ανώτου εἰς τὴν 

ᾳ ν κ. Ἆ κα ὧν Τ κ 3 / ι] ν 5 ο 

ΟΥ οἱ ἰουδκῖοι σὸν ἠησοῦν. Τ οί ἐζήτουν αυτον αποσξεινα/. 

(α) ΒΟΡΙ.. 69. 8υν. Υιὶς. εαπίέ.νε- οσο. βρε]. (Ππ) σος Λ. 19. 121. 
τοη. Ὀγὶκ. ἴογ. εοἰϱ. ΑΠ. {()Ξξ 1. 296. Ἐν. 6. αἱ. π. Μι. οἳ ἅ 

ΒΟ8 (8ι. β.) Τ.. 1. 99. 69. Αἴῑάς. Μι. Έτασπι, αἷάἀ, Γά. νοτς. ΟΥ. αρ. 

8. Οορί. Άτπι, Υι]ς. Τί, (εχο. Ὀτῖχ.) πείς. Τετί. Πατ. Ύϊοίοτίπ. Ἐαι- 

Ο7ς, ΟἨ1Υ9. (εἰἶαπι η Μί, 6 οοἀἆι) καί. ΒΠαβραά. ποήσῃ,. Ὦ. (8, β.) 
Νοπη. | Ηαδεί Ηί]ατ,- (6) Ί- τὰ (0) ἀγαπᾷ. ὮὉ. Οτὶς. ΟἱΥΥΕ, οἰἰαμὴὰ πι 
Ἰάματα. ἘΗ. 40. 09. 999. 41.4. Μι.α. Μι. 6 εοᾶἆ. ἀΠίσιι, Ψαὶς. Τί. εἰῖαιι 
:.10. (0Ξξυτίχ. (α)ΞΤτο. (κ)-ί- οαηί, απιαί,νετο. (9)Ξ64, (4) δεί- 

φοῦ ἀνθρώπου. Ὦ. 69. 194. Αιπι. οΑΠί. Ἅανυσιυ. Ὦ. 398. οηΏί. ἀεπιοποίγαυί{, 
() ἀφ ἑαυτοῦ ποιεῖν οὐδὲν. 69. 194. Οοάά. Ἰαι. Τετέ, (6)-- Τοατί. εοπισ]. 

Ὑγμυ]ς. νεΓοἩ. γετο, Ὀτίχ. ΑΠΙ, πομῖνσι {(5πιοὶ αἱ τες,) οὐδὲν. Ονρ;. (00. 
ἄφ ἑαυτοῦ. Ὦ. εαΠί. (7) ὁπατὴρ. Όγν. Μι, ἵ. η, Εά, ΑΡΗ, εαπ1, Οἰοία. Ομήνς. 

Οορί. ΟµΡ. 601γΥ8. εἰἶαπα ἵα Μι.6 εαν ἵπ Αί.6 εοἀᾶ, (5) μετα οήσετα.. 
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) ’ τ Ν τν ω / / 9 ἱ 

ζωήν.] ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν" ὅτι ἔρχεται ὥρα, κο 95 
.ά / ” ” 9 ” α΄ 

νυν ἐστω» ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς | τοῦ υἱοῦ”. 

σοῦ ἕ «εοῦ"'' καὶ οἱ ἀκούσωαντες | ζήσοντωι.' ὍὭσπερ γὰρ 96. 
ε κ αι χ ο κε ”. 4 ”/ ο εώ 
ο πατηρ ''ἔγει ζωήν εν εαυτῷ' οὕτως έδωκε καὶ τῷ υἱῷ 

/ .) / ο” 

ζωήν έχειν ἐν Ἡ ἑαυτῷ.. Καὶ εξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ οχαὶ 27 
-” ΔΝ 

κρίσω ποιεῖν, Ὁ ὅτι υἷος ἀνθρωπου ἐστί. ΜΗ” »αυμά- 28 
. α/ / , ω - 

ζετε τοῦτο" ὅτι ἐρχέται ὧρω, ἐν ᾗ "πάντες οἱ εν τοῖς 
; Ὁ ; ω ο πα. »/ κ. / 

ὠνημείοίς αχουσονταἰ της ῴωνης "αυτου, Και ἑππορευ- 29 

σοντα!, οἱ τὸ ἀγαθὼ ποιήσαντες» εἰς ἀνάστασι ζωης" οἱ 
8 ωά ” ν] 

δε τὼ φαῦλα πράξαντες, εἰς ἀνάστωσιν κρίσεως. Όυ δύ- 90. 
5 ο να -”. σν/ κα. 4 αν , 

ναριοι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδὲν. [καθως ἀκούω, κρί- 
ΔΝ ϱ / εωο ΔΝ Α .) / ο ε) ” ΔΝ τσ 

νω ποὶ ἡ κρίσις ἡ εµ δικαία ἐσσίν' ὅτι οὐ ζητώ το 9έ- 
ΔΝ Ν κ] / -” / 

λήµια τὸ ἐμν, ἀλλὰ τὸ Φέλήημα τοῦ πεμψαντός µε ελ] 
πι, να . Χ ” Χ - « / ” 

Εαν εγω µαρτυρώ περί ἐμιαυτου, ἤ μαρτυρία ῥου ουν 91 
/ ) , λ « ”- ” ; 

εστιν ἀληθής. "Αλλος εστιν ο μαρτυρων περὶ ἐμοῦ" καὶ 35 
κ ασ’ | ι) / ϱ) 9 / ε ω λ 

οίδα, οτι ἀληθῆς εστη ἦ μαρτυρία”, ην µαρτυρεῖ περὶ 

, 1 πωτρὸς. 

σαί. Μπι. {ο5. 60ΓΡ. πιατί. ΕΠΙΠΙΘΡ. 

Νοπη. Τετί. πι, Ἠίϊίαγ, ΈψειοηἨ. 

Αιαςι Λαςί. ἆο ρτοπιΐ5». ἐγαπαῖί, νε- 

ΤΟΝ. ΕΟΓ. σο]θ. {ο]. Τετ. Τγε]οῃ. 

5, ΑΠΡ. (11) ΞΞνετοη. νουγς. .Τοενί. 

Απιῦς. [[ ἔστιν] ἔσται- 69. ᾖ{(1)5Ξ563 
61. Τεη8έ. αἲ ίατς. (1:40) ὄνβρώπου. 
65.286. 49. οἱ. αἱ. 5. Μι. µ. επιε], 
σὲ, μέ νἰἀείυγ, α ἵπ πιαγσ. 8ΥΓ, ρ. Ιπ 

πα. ΥΓ. Ἠϊθονος. ΟΠΓΥ5. Ἱη ἰσχέα (ἵη 

οοιππιοπίατ/]ο νατίαπί σος.) (1) ζή- 

σουσι. ὮΡ],. 99. ΟΠΤΥΔ. δεπιο] ἵπ Με. 

ϐ οοςᾱ. (Π1} -ἵ- ὁ ζῶν. Ὦ. εαπέ. 

(η) αὐτῷ. 990. (ο)ΞΔΙ.. 98. Οορ!. 
Λιπι, ΑΗ, Αετ. Υυ]ς. Π{. (εχο. Ρεῖσ. 

{ογ. σ6ΓΠΙ. ππαΓ{. ΕΠΙΠΠ6Γ.) Ο5ἱ5. αἱΔ- 

(ες. ΟΠΓΥΝ. ἵπ Μ{. 4 οοἀἀ. Ρἱ. Λας. 
αλῑοαδί. ῶεο. Υφὶ]. (αρ. (ϱ) Βε- 
αααεπήθμς Ἱαήφδυπί 1. 89. 118. Ἐν. 6. 

ὢ4. ΑΙ. Έταρπι. αἰάϊη, ντ. υἱγ, 

Ανα, ΟΙΥ5. Ώαπιαρο, Τῃδορβγ]. 

ἨῬαίπψπι, Ἀομο]ίοῃ ἵπ 108. απἲ πο” 

ίταπα Ἱπέεγραποίίοπεπι Ῥαπ]ο ΕΠΟ, 
ἐτίααπέ. Ἀεά : Οτὶςσ. ΟΥτ. εἰ Ἰαί. αί 

τες, [| ὅτι] ὅτι δὲ, 8Υτ. 8υτ. ῥρ.ς. 8θΐ, 
(ᾳ) ἀἱεο επῖπι υοῦές : 

πο[ίίε, «οι.  (5)Ξ0ΗΤΥς. εἰῖαπι ἵῃ 
Μι. 6 εοἀἆ. (5) σοῦ υἱοῦ τοῦ εοῦ. 338. 

δίαν. Ὑμ]ς. ο. Τετί. Απιῤς, δεπιε]. 

Αποίι ἄε ρτοπα. Πέ ιοηιπίς, Ίτεῃ. 
ΑΠΙΡΡ. βοιπε!, | -- καὶ εἳ ἀκούσαντες 
ζήσονται, βιαν.». (8) Ξ ΑΒΡ (5. 

β.) ΚΙ.. 1. 99. 49. 1183 151. αἱ. 4. 
9ΥΓ, Αγγ. Ῥοτςε. Οορί. 9ίµ. Άτπη, 
γιῖς. Τί. (οχο. νεγοπ. οο1ῦ. (οἱ. πι- 
που.) Ονἰσ. ίεγ, Ἐτς. 01Ἠήγ5. (είῖαπα 
ἵπ Μ{. 6 εοᾶἆ.) Απο. Λας. {(α) ἐὰν 

φὰρ. 38. 40. 9993 αἱ.4, Μι. α. ᾳ. 
τ. 10. κἄν. 106. Ἐν. 4. Μι. Ε. Οτὶρ. 
(κ) οἴδατε. Ώ. Αὖπι. αΠί. Υογο. οἵδα- 
αιν. 56. 58. 61. ἍὨᾖ{()) -Γ μου. Ὦ κ -ἰ- 
αὐτοῦ ΕΧΧ(5ί.β.) Μι. 11. 8ὺΓ. Ατὴ. 

χαὶ ὅτι, ΛΤΠΙ. 
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ι 9 .” ζΖς ρω” ) / Ν η) ’ Χ 

δέμου. ” Ύμεις ἀπεστάλχωτε προς ἑωάννην, λαί µεμιαρ- 

6ΑΡ. Υ. 

84 σύρηκε τῇ ἀληθείω. ᾿Εγὼ δὲ οὐ παρὼ " ἀνθρώπου, τὴν 
ή . 2 λ ” / α ς » 

Μαρτυρίον λαμθάνω' αλλα ταυτα λέγω, Ψαυμειςσω- 

δὲ 2 ο Ὀ Ν ε/ . ο) ΔΝ » ”ὀ 

ε ἠθελήσατε  ἐγαλλιβην»” πρὸς ὦραν ἐν τῷ Φωτ αὐτου. 
] ι Ν ἃ Ἡχ λ / ο ’ ”’ ο. 5 / ρ Ν 

ῃ 26 Έ γω δε εχω την μαρτυδίαν μείζω σου (ώὠαννουὶ το 
ον “/ εὶ εὃ ή ς ΝΝ “ ᾱἆ / “/ 2 κ 

γαρ εΘθγω, ἃ εθωκε (οι ο πατήρ» να “τελειώσω οαυτῶ 
6 ελα, ν. 2 οἱ 3 ἁ - // ω κ. .” ϱ/ 

αυτῶ τα εργῶ, α εγω ποίω Μαρτυρει περί ἐμιου» οτέ 

97 ὁ πατή ιπέσταλ Καὶ ὁ πέμψ πατὴρ αὖ ο πατήρ µε ἀπεσταλκε. αἱο πε ψος ϱε σ4ρ -- 
δα / “/ ΣΑΝ, ως Σ/ λ ] ντ. » 

τος ᾿ Μεμαρτυρήκε περί εµνου. ουτε Φωνην αυτου 5 οχη- 
ϕ / κ αν 3 ως Ἴ λ Ν ΄ 

38 οατε πωποτεν ουτε είδος αυτου εωρακῶτε» Και τον λο- 
) ο» ε ”/ / ] 6, ρω σα εἱ ἓ] / 

Υον αυτου ουκ εχετε µΜενοντα εν υμι' οτι ον ἀπεστειλεν 
4 κώμα ε έά ε ω 2 / , -. Ν 

΄ 29 ΕπείνΟος, τουτω υμείς ου πιστευετε. Ἠρευνάτε τας γρα- 
Ν [ὸά « πο ω 5. ι] τν ν ἳ ή ” 3 . 

Φας» οτι υμεις δοκεῖτε ἐν αυταιίς ζωην αἰωνίιον ἐγειν 
ον ” κ . ς ” Ν ο ” ]ς Δ 2 

40 λαί εχεινα! εἰσι αί µαρτυρούσαι περί εµκου". Και ου 
ην ” ω / ο λ 2/ / ἃ 

41 Όελετε ελθεῖν πρός µε, ἵνα ζωήν ! ἔχητε. Δόξαν παρὰ 
Αν / 5 ’ . »» .. ” / Ν 

42 Τα ἀνθρώπων ου λαμβάνω" Αλλ έφνωκα ὑμαᾶς» οτι "την 

Ὁ βγαλλιασύηνα,. 

98, 61. 09. 194. 

Ῥετε. Ρ. Οορί. Αίμ. εαπίἩ Ἐ τετοῃ. 
βετπι. ίο]. Οµτγς. εἰίαπι ἵπ Μί, ϐ 
εοἀᾱ. Ἐμ]πεπί. (5) ος ἐρεὶ πιςίοεἰς 
αἆ πιε, εἰ {εϊηιοπέιπι ρεγ]ιθι{ νΓοαπ- 

πες ἄε πε, οο). (.) ἀνθρώπῳ. 9198 

(ο.16. 199. 219.) ἀνθρώπων. Τ). 3. 9. 
Μι. Β. εαπί. Μπι. (Ὁϱ) ΑΡΚ.Α. 808 
194. 191. 191. 151. Ἐν. 24. ΛΙΙ. 
Μι, ΒΗ. αἱ. 18. Έτασπι, αἰάΐπ. Τά, 
ΟΗΥΥ8. ἵπ Μί. ὅ εοᾱ. Βορί ὥραν ρο- 
πιπί ΑΔ. Τά. Ὑμ]ς. νετο. «ογΏ. Μπι. 
δαΐ, ΟΠΥ5. είῖαπα ἵπ Μί. 6 «οαᾱ. 

Πίαν. Απςι Μαχἰπϊη, ατίαη. Ροεί 

αὐτοῦ 108. (ο) μείζονα. Ὦ. ΟΥ. 

οίἶαπι η Μέ, 6 εοἆᾱ. μείζων. ΑΒ. 10. 
1. 1ο. 98. 92ὔ. 990. Ἑν. 92. Μί.ς. 
(4) πληρώσω. 64. 149. αἱ. 4. σελέσω. 

(ο)Ξ Έοτί. Νοπη, 
| ἃ ἐγὼ ποιῶς-θθ. νοις. οοιῦ. ΗΙ]αΓ. 

εοππεῖ, ΟἨ5Υ5. 5επιο], είϊαπι ἵπ Μί. ϐ 

εοᾱ. | ἐγὼ ποιῶς- Αγ. Ρ.|ΞΞ ἐγὼ. ΔΒ 

ΡΙ.. 1. 98. Ας. Μίέ. 5. Οαρί. Αγπι. 
σαηέ. γετοῃ. ΟΥ:Γ. Ηϊ]αν. (8) µαρ- 
πυρ. Ὦ. Όντ. ασ, ΤΠ. Λας. Μαχί- 

παίπ, Επίροπί. (68) πώποτε ἀκηκόαπε. 
ΑΒΡΏΙ,. 69. 50. 194. 191. Μι. 11. 
Ἀντ, Ατπι Ὑυἱς. Π. ΟΥ5. | Ξ-πώποσε, 
Μι, ασ. 1]. (1) αὐταῖς. Ἐν. 99. ἔαυ- 

τοῖς. 64. 990. (92 Ξ40. 69. 64.1. 
πᾶ, Έντι δου Μι, α. 1. 10. : 1οἶει. 
(19) -{- ἓν αἷς δοκεῖσε ἔχειν ζωὴν. ΑΓΙ. 
νοΓοη. νοχος. (1) -- αἰώνιον. Ὀ. 40. 

69. α!. 2. Μί. η. 87. ΑΝ. ρ. Ρ9ἱ8. ). 
σαῦ{. 6οτπι. ΟΠ0Υ5. οἶαπι η Μι. Ἱ 
οοςᾱ. (τη) ἀνθρώπου. ΑΙΚ. Ἐν. 49. 
αἱ. 11. Μι. Ε, ας. 11. Αενι ΟΥΓ. ΟΜΥς, 
είίατα ἵη ΜΗ. 4 «οςᾱ. (ᾳ) -- τὸν 
ὤλήθειαν ποῦ 9εοῦ καὶ. 143 



490 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
. - Α. / ., - ᾿ λ, ὁ . Α.- 

ἀγάπην του εου οὐκ ἔχετε ἐν ἑωυτοῖς. Εγω ελήλυθά 49 

6ΑΡ. Υ. ὉΙ. 

3 κ ο Ψ ” / κ' ι / / ι 

ἐν τῷ ὀνόμωστι του πατρύς µου, καὶ οὐ λαριθάνετε με' 
9 / ./ ᾿ . , ” / 3 ” / 

ἑὼν ἄλλος ἔλθη ἐν τῷ ὀνόμωτι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. 
μν / ε υπ ” / ΔΝ ν ”/” 

ΓΙῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόζαν παρὼ Οάἀλλήλων 44 
/ Ἆ λ / λ ΔΝ . / σ// 

λαμιθάνουτες» πωὠὶ την δὀξων τὴν παρα του Ὁ μόνου 3εου 
5 ι) / Ν ” ο . Ν ΄ [ - 

ου 3 ζητεῖτε; Μ2 δοχεῖτε, ὁτι ἐγω χατηγορῆσω Όμων 46 
Νε λ / // 1 ε δε, .. 

προς τον "πατέρα" ἔστω ο "κατηγορων ὑμῶν", µωσῆς, 
ὶ ιά Γη 2 / 3 , σ ολ / ”” .) 

εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 1] γὰρ ἐπιστεύετε µωσῇ, ἔπι- 46 
’ .ἳ . ., ΔΝ Ν 2 ” , κ λε ” Ν 

στεύετε ἂν ἐμοί" περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος εγρωψεν. Εά δὲ 4Τ 
ρ» 3 ἳ ν] ΄ -» , ” ρα ε, 

σοῖς ἐκείνου γράµµασι οὐ πιστεύετε, πὼς τοῖς ἐμιοῖς ρή- 
η / : ἱ 

μασι 'πιστευσετε» 
”- Αν . ι] -” / - ΄ 

Μετὰ ταῦτα ἄπλλθεν ὁ νήσους Ἁ περαν τῆς αλάὰσ- 1 
” / 1/ ”” μον. / ' 

σης Υ τῆς γαλιλαίας, 3 τῆς τµθεριώδος. Καὶ ἠκολούθει 2 
η ”. 7 χ ο, ει» α κ" - ο. / ., 

ουτὼ οχλος πολὺς» οτί εώρων Ττὰ σημεία» ο εποίεἰ επ 
ρω -- η] .ν /“”/ ΔΝ λ. . ϱ ” ΔΝ 

σων ἀσθενοῦντων. ] υ) Ανήλθε’ δὲ εἰς τὸ όρος ὁ {ησοῦς, καὶ 9 
ο) ..// / Ν -- ύ ”- « ”” .” δὲ 3 .«Ἀ 

ἐκεῖ ἐκάθητο ωετο των μιωθητὠν αὐτοῦ. ᾿Ἡν δὲ εγγὺς 1. 
λ ος / ο” 

ἆ φὸ πάσχα» 5ἡ εορτή σὠν ἰουδαίων. [Ἐπαρας οὖν 95. 

2 -” 

8 Τ αὐτοῦ. 

(ο) ἀνθρώπων. ὅ1 Ἀ 116. Ἡν. 91. αἱ. Ἱ. 

Μίέ.ς. Κ.ο. Ρρ.7. ΟΓἱς. Ἐν. Ερηνγ. 

Πι]αγ. (1) μονογενοῦς υἱοῦ σοῦ 9 εοῦ. 

τ καὶ. ΜΗ. Υ. ᾱ. οί. 0τῖκ. { -Έ 

φιοᾷ οί: Τβεγίαάϊε, μυς. εο]ῦ. 
έογ. απ, (4) ΞΑΡΡΚΙ,. 1.89. 

Θ]αν. 9. 3. | ξ- μόνου. Μΐ. ο. || τε 9εοῦ. 
Β. νετοῃπ. νετο. (ᾳ) ζητοῦντες, 4Ί. 

αἱ. 5. Μί.τ.ς. Ερηγ. 0ἨΥή5. (αίἶαπι 

ἵπ Με, Ἰ εοἀἆ.) Ας. (η) Ιπίεττο- 

σαίῖνο Ἱοραπί 80. 86. Ἀντ. αίγ, ΡΕεγΕ. 
Ρ. 0178. (8) καπηγορήσων. Οο]ῦ. 5γ. 

ΜΕ. 1. (1) -ἰ- πρὸς σὸν πατέρα. Β. 

(4) πιστεύσητε. Ὦ». 1. 69. 1914. Ἐν. 4. 

94. αἱ. 6. Μι. Ε. τ. 10. ΟµΡ. πῃς. 

Οπής. Ἱπ Μί. 4 «ο. (α) -Ε εἰς 
ἔρημον σόπον. 28. (ο) Ξ- 48. 101. 

Αἷνπς. Μι. Τ. ὃ]αν. 2. 8. ΟΥΗ. «856. 

Ῥοςί σιδεριάδοε Ροπ]ί Μί. ο. εἰς τὴν γα- 

λιλαίαν ἉἈπίο ἀππλθεν λοπῖί Ρετς. ρ. 
(5) -Ε- εἰς σὰ µέρη. Ὦ. τΤ (εκ επηεπὰ. 
(ορίο Τγοςςἡ.) Μί. 5. 9ΥΓ.Ρ. Π18. οΠΙ. 

νογοῦ. Ο0ΠΕΥ5. οίἶαπι Ἱῃ Μή. 6 οοάᾱ. | 

09. 918 (ο. αἱ. 4.) αἱ. 6. Μί.5. 1]. 
Ἀντ, αἱ. Ατγ, Ῥετε. Ρ. Οορί. ΑΡί. 
Ἁτπ. (οἱἡ. Βίαν. 2. ὃ. γυῖς. τι. 

Οσγ. Οτο. αἷετ. 0Ἠ5Υ5. (οίἴαπι 
ἵη Με. ἹΤ εοἀᾱ.) Ρῖς: εοπιεὶ Ἠαδεί. 

(0) ἀππλθε. Ὦ). 69. 1934. Ωορί. οαηί. 

νοτς. «οτὺ, 06ἨΥΥ5. είίαπα Ἱπ Μι. 6 

εοάΚ. (ο)Ξ65.Τ1. 191. 935. Μι. 
α.Τ.Φ. Χ. 10. Ῥοτε. ρ. Ῥοδί ἐκαθ. ρο- 

πυμί Τ). α]. 5. εαπί. (4) -- Οοη- 
Ἰοοί. Ὑοβεῖ, ὑΜανηϊ, Ῥνεεί]εῖῖ. 
(α)Ξ28. 0115. 5οπιεΙ είῖαπι ἵπ ΜΙ. 
8 οοὐἆ. σῆς ἑορτῆς. 96. 91. ΥΓ. ῥ. 
(8) σοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ἠπσοῦς, ΑΒ Ρ1,. 1. 

69. 106. 116. Μι.τ.ς. 1. Οορί. Αγηι. 
υγ. ρ. ἄοίπ. ας. ἴ. ΟΥΕ. | -- ὁ 
ο. 
Ἰησοῦς. Γ035. 



6ΑΡ. ΝΙ. ΚΑΤΑ ΙΟΩΑΝΝΗΝ. 401 
2 .” λ ] Δ /“”/ Ν ’ / ἃ 

ησους τους ὀῴθαλμους, καὶ «εασάμιενος, οτι πολυς 
2/ 2/ λ θές Ν 7 χ ἃ / ’ 

0χλος έρχεται προς αυτον, λεγεί προς τον Φιλιππον' πο- 
6 5 2 / 1/17 0 / α΄ τά 

6 ὔεν 599 αγορασοµεν αρτοὺς» µα φαγωσιν ουτοἱ; Ἴουτο 
δ / Ρ] 3 / 

δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν) αὐτὸς γὼρ δει, σί ἔρελλε 

7 ποιεν. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος" Ὁ διακοσίων δηνωρίων 
.”/ ᾽ ι) ” . - ο, 6/ 1 2 ΠΛ’ / 

Ο0ΤΟΙ ου αρκουσιν αυτοίς» ο επαστος αυτων (ραχύ 

ασι λάξη. 
/ 2 -” ιω 3 ” υ. 2 ρ” 5 

Λεγει αυτῳ εἰς εΚ τῶν μαθητών αυτοῦ» ἂν- 
κ ϱ δρέας, ὸ ἀδελφος σέρωνος πέτρου" Ἔστι παιδάριον -- 

Αα ϱ 2ὸ ] ε // 2 / 3/ / Ν δό η] / 

εν ὧὠδε, 990 ΕΥΕΙπεντε ὥρτους Ἀριθίνους, αι ὀυο ὀψά- 
ιά λ .” 4 ] / ΙΟ η Ν{ 

Ι0ία ἄλλα ταυτα τί εστι εἰς γοσούτους; Ειπε ο --- δε 
α 8 -” / λ 3 / ε] ” .” Ν ἄ 

0ο εήσους ποιήσατε τους ἀνθρώπους αναπεσειν. ζν δε χορ- 
λ 5 ” / Νας Ὠ ο” //ο  ρώιὸ / 

τος πολυς εν τῳ τοπῳ) ἀνεπεσον ' -- οὖν “οἱ ῶν ρες 
Ν ΔΝ 

11 τον ἀριύμον ὡσεὶ πεντακισχέλιοι. { Ἔλαδε δὲ’ τους ὥρ- 
6, 3 ιο λ 2 ΄ Τ ὃ 3 // ο ων. Γη 

πους ο 1Ἴσους. χαι ευχαριστήησας " θἱΕθωκε "Ξ-τοίις µα- 
” ε }ὶ ν// κ / « α ΑΦ, 

θηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ. τοῖς ἀνακειμένοις' ὁμοίως καὶ ἐ 
-” 3 ο Ὁ / ων 

19 σὠν ἑοψαρίων, οσον Ἡ ᾖθελον. «Ὡς ὃὲ ἐνεπλήσθησαν, 
/ .” ο» ς ” ῤϕ ον ή 

λέγει τοῖς µαθηταῖς αυτου’ συναγώγετε τὰ περισσεύ- 
/ σ ϱ] / 

12σαντο κλασματα» (νῶ µη τι απολητα. Συνήγαγον 
ο’ κ αδ,7 / / / 2 ” 

οὐν, οί εγεώσον δώδεκα Ἀόφίνους λασμιωτων εΆ των 
[αι ”/ . / αι 5 / Γι / 

σπεντε Ορτων σων ριθόων; ου ἐἑπερισσευσε σοις [βεθρωκόσιν. 

δο2 ὦγοράσωωενο ὀᾳσωι 

(5) ΑΡΘΡΕΗΙΙΝ. 1. 10. 360. 40. δΊ. 
69. 124. 121. 191. 930. Ἐν. 4. ὅ. 96. 

ο ο η ρη-ς,ς,  αἲ. 5. Εα. 
(11) σριακοσίων. 48. (4) ΞΑΒΙ.. 16. 

60. Μι. 11. Ῥοψας, Οορί. Απ. 8ΥΓ, 

Ρ. ἀοίμ, βαχ. Ὑπρ. Ἡ. ΟΥτ. ΟΡΥΥΣ. 

οἵἵαπι Ίπ Μ{. Ἰ «οᾱ. (9ΞΕΒΡΙ,. 

Ἱ πο. ο το στα δ. Με π. 1. 

"σαπί. νετου. νεῖς. Οτὶσ. ΟΥτ. 015, 

οἰῖατα ἵπ Μί, 6 οεοᾶἆ. () ΑΒΡΓΡΥΧΑ. 
πο. το. 1οτ Ἐν. 18. 19. αἱ, ὁ, Μι. 

π η. (πι) Ξ ΕΙ, Ἀντ. Ανπι, 
νοτς. {ο5ς. οὖν. Ὁ. γυὶς. οαπί. Ὀτίχ. 
{οτ. «ο]ῦ. 5ου. (π)ΞΕΡαΠΒ. 86. 

ὦπ. Το. 2993 Εν. 96, α]. 10. Μι. 

ΡΗΥ. αἱ. 6. καὶ ἀνέπ. Ἱτ. Μι. 1. Ἡ. 

ἱ Ο2 ὃς. 

Απ. (ο)Ξ Ρ!.. 1. 151. Ο5ε. 

(Ρ) ἄνθρωποι. Κ. 42. 8]. Ὁ. νετο. ΟΥΓ. 
Άι. ἄνθρωποι ἄνδρες. Α. 80. 119. 131. 

990. Ρβατῦος. 9. (ᾳ) ἔλαδεν οὖν. ΑΒ 
Ὀ!,. Μι.ς. Οορί. Ἀγτ. Ρ. παδ. 1Ἠ πα, 

γυῖς, οπηί. Ὀγῖχ. οοἱς. οοτΌ. Γο5ε, 
{ογ. ΟΥΓ. καὶ λαθὼν. . 1. 09. 118. 

194. | -- δὲ νετο. (0) δέδωκε. 119. 

996. Μί. χ. ἔδωκε. Ὦ. 40. 69. Με. α. τ. 
5. 10. Βντ. Ρ. εαπί. νοίοη. ΟἨὶς. 

(9)ΞΑΡΙ.. 1.115” Μι. 11. 8στ. ας, 

Ἁγ. Ρ. Ῥετεε. ΟορΙ. {ΒίΛ. Ατπι, 9ΥΓ, 

Μίογος. οἱ, Ὑυ]σ. Πί. (Χο. οαπί. 

νονοῃπ.) Οτὶσ. Νοππ. Έας. ΑυΡ. 

(0) ἰχόύων. 194. (α) ἤθελεν, Εὰά. 0οάᾱ. 

αρ. Βε2. ΟΥτ. αρ. είδε. 
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ς α” / ο - . 

ΟΥ; οὖν [ ὤνθρωποι, ἰδόντες 3 ὁ ἐποίησε σημεεῖον’ --- ὁ η- 14 

σςΔδΡ. ν1.’ 

σοῦς, ἔλεγον' ὅτι οὗτός ἔστῳ 2 ἀληθῶς' ὁ προφήτης, ὁ 

ἐργόµενός εἰς τὸν πόσριον. ] Ἰ]ησοῦς οὖν, γνοὺς ὅτι μέλ- 15 

λουσιν έργεσθαι καὶ ἁρπάζειω αὐτὸν, ἵνα ποιήσωση-- 

αὐτὸν, [βασιλέα, ἄἀνεχώρησε "Ξ-πάλμ΄ εἰς τὸ ὄρος "αὐ- 

σὸς μόνος. νι 

ὋὩς δὲ ὀψίω ἐγένετο, κατέδησαν οἱ μιαθηταὶ αὐτοῦ 16 

ἐπὶ τὴν «άλασσαν. Καὶ ἐμάντες εἰς τὸ πλοῖον, Ίρ- 17 

χοντο ἁπέραν σῆς «αλάσσης εἰς καπερναούμ.. 6 χαὶ σκο- 
ἳ ο δὶ 3 ἴ /”/ ἃ ι) 1/2 / κ λ .. ΔΝ ε.. 

τίω δη εγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πβὸς αὐτοὺς ὁ {ή- 

σοῦςδ. "Ἡ τε »άλασσα, ἀνέμου μεγάλου πνέοντος, διη- 18 
/ 6 ει] 

Υείβετο. Ἑληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἤ 19 
/ ” ΝΔ . ” », π ” . 

σρίιακοντο» Φεωροῦσι τον εΠσουν περιπατουντα επ, της α- 

λάσσης, καὶ ἐγφὺς σοῦ πλοίου γινόμιενον" καὶ ἐφοξήύη- 

σαν. Ο δὲ λέγει αυτοῖς' ἐγώ εί μὴ φοξεῖσθε. ᾿Πόε- ος 

λον οὖν Ἀρν αὐτον δές σὸ πλοῖον' καὶ εὐβέως Ἡ σὸ πλοίον 

ἐγένετο”. ασῆς γῆς εἰς ἦν ὑπήγον. 

ω 5 / ε 3 εε Ν / . 
Τη επαύριον ο ὄχλος» ο εστήκως περαν τῆς αλάσ- 99 

κ 4 / 2 ο, ” -λ Δ 1. 1 

σης, ἕ ίδων. οτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ην ἐκεῖ, εἰ µῆ 1 τν 

(κ) ἃ ἐποίησε σηµεῖα. Β. νοτς, | - ϐ9. ἄοιμ. οααί. (6)Ξ990. οὕπω. ΒΕΓ 

σηµεῖον. 930. (9)Ξὺ. Μι. 4. Απ (5. β.) ἴ. 99. 69. 191. αρ. Είτε]. 
Βαχ. γΥμὶς. πας. Ττ. (εχο. ο0ΥΡ. Ὀτίχ. Μί. 5. 11. π δεπιο], ϱορί. 9ΥΓ. Πί- 
ραι. Μπι.) Λας. Βεάα. (7) Ξ Ὦ. τοβ Α{8, Οοἱ1. 8]αν. Τί. (οσο, οτὺ. 

σοαπί. (α)Ξ ΑΡΙ..Ι. 98. Μί.ς. π. οοἱυ. ἔος.) ΟΥΤ. Νοπη, (5) -ἰ- εἰς 
Ονίς. ΟΥ. (9) 5 ΕΜΑ,. (8ί.π.) τσὸσλοῖον. Ν.49. α].Τ. Μι. κ. α. Ἰίεπι 
11: 11. 96. 08. 64. 69. 91. 149. 9064 
2009 ο90. Εν. 1. 2.9. 94. αἱ]. 45. οἱ 
Ῥατβεγ, 9. Μί. ΒΥ. αἱ. 14. Έναριη, 

αἰάΐπ. Τά. Ἀγτ. Ῥεις. Ῥ. Οορί. ἆ9ίµ. 

Ουῖς, ΟπσΥς. (οἵαπα ἵπ Μί. Ἰ οοἆᾱ.) 

Νοπη, ΤΠεορΙιγ]. Ῥοβδί μόνος ροπιηΏί 
τθ, ΜΙ. α. (6) Ξ ΟΝνγς. οἰἶαπι ἵῃ 

Μι. Τ εοἀά. δεά Παρεπί Ον]. ἀῑ. 

Ου. ἀῑξ (4) -- εἰς σὸ, Ὦ. 68. 69. 
Ῥοις, ρ. 0Ἠ1ή9. οἰῖαπι Ἱπ Μί. 6 εοἀᾶ. 
(6) καπέλαθε δὲ αὐτοὺς ἡ σκοτία. 1). 

11. Ἐ{ἱ) ἐγένεσο τὸ πλοίο. ΑΒΙ.. ]. 
69. 191. Μι, 5. Ανπι. ἔογ. «οἱ ῦ. σευπι. 
[ο5ς. πιατί. Οµίς. ΟΥτ. Λας. (1) σὴν 
γήν. 11. 28. 69. 194. 121. 151. α]. 9. 
Μι.κ. (10) εἶδον ο. εἶδεν. ΑΡΙ.. 49. 
Ῥατηον. 1. 8υτ. αίς Ατγ, Ῥεγθ. 
Οορί. θα. δα. Ὑμὶς. Τί, ΟΗΓΥΕ. 

εἰΐαπη ἵπ Με, Ἱ οοἆᾱ. ἰδόνσες. 01. ὄγνω- 
σαν. ΘΥΤ.Ρ. Ίηπι, (1) Ξ 225. 94903 
Φα]ά. 99191, ἵπ Μί α. 4.5. 



Ἰ 25 

ον --ἲ 

0ΑΡ. ΥΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΠΝ, 459 
' . 6 “9 ” /“/ ο” ͵ ο ”ϱ 8 ” ε 

πα {, καὶ οτι οὐ Ἡ συνεισηλθε” τοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ 9 ὁ 
ε) ὁ ρω ” Χ 9 Ν / « Ν 3 - 

έήσους εἰς πο Ῥσπλῶν αλλα «ονοί οἱ μαθητωὶ αυτου 

99 ἀπῆλθον"' ("Άλλα δὲ ᾖλθε πλοιάρια έκ σεξεριάδος 
3 Ἆ ” / . / Σ/ λ ”/ .] 

ΕΥγυς του τοπου, οπου εῴαγον τον ΤΟ» ὃ---- ευχαρί- 
| α6 ” / “’ 6/ ο” ων ςϱ 4 ο/ 

941 στσοωυτος του κυρίου" ) Ότσε οὖν εἰδεν ο ογ λος» οτι {ή- 
ω η 1/ 2 ο 5 ς Ν 3 ο ε2 

σοὺς οὐκ ἐστιν ἐμεῖ, οὐδὲ οἱ μαθητωὶ αὐτοῦ. ἵενέθησαν 

” ΔΝ ροκ 

ζητοῦντες Χσον ἐήσουν. 

2 λ , ναι ω. κ αν 2 Δ 
 Ἑ αὐτοὶ εἰς τὸ πλοία, καὶ ἠλθον εἰς παπερναουρ» 

Ν ς / Χ / ” 

Και εύροντες αὖτον περαν της 
, απ’ » ε Χα / “ τ / /“/ 

«αλώσσης, εἰπον αὐτῷ᾽ ῥαθθὶ,} πότε ὧδε Ζ φἔγονας 
ρ ι] ον λ ο’ λ κἳ / 

26 ᾿Απεχρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς καὶ ειπεν’ ἁμῆν αμῆν λέγω 
πή ”, ο” / ω / 

ὑμή. ζητεῖτε µε; οὐγ, ὃτι εἴδετε σηµεῖω, ἀλλ' ότι ἐφά- 

γετε ἓν τῶν ὥρτων, καὶ ἐχορτάσθητε. [ Ἱεργάζεσθε μὴ 
2 ” ο. Ν ϱ] ρω 

Ἔ ἐκεῖνο εἰς ὁ ἐνεθησαν οἱ µαθηταὶ αὐτου. 

Ρ πλοιάριον. | 
Ἡν λ 2 Χ 5 ιν 

ἕ ενέξησαν } καὶ : αὐτοὶ εἰς τὰ. 

(1) ΞΛΡΙ.. 1.49. 101. ΔΠάς. Ῥου9. 
νν. Ατγ. Οορίέ, (αδεί Βα]ά.) 4ίη. 

οἱμ. Ὑμΐς. Τί. (εχε. οεαπί. νους. 

νενοπ.) Νουη, || ἐκεῖν -- Ὦ. 9358. 
Ένασπι. αἰάΐπ. Αγ, Ἀ]αν, 3. ὃ. σαπ{- 

Ὀσγς, οίῖαπι ἵαπ Με. Τ οσθἑ, | εἰς ὃ 
ἐνέδησαν οἱ μαθησα)ὶ αὐτοῦ Ξ- νοτοη. | εἰς 

ΞΞ118, 1δι. { ἐνέθησαν] ἀνέθησαν. 91. 

αἱ. 9. Με. Ῥ. ς. ᾱ. ο. Χ. || αὐτοῦ] -- 
108. 8ψτ. Ῥετε. Ρ. αὐτοῦ ἰπσου Ὦ Χ σοῦ 
ὁησοῦ. 33 19. 69. 191. Ανπι. βαλίά. 
«80. νετο. (0) συνΏλβε. 91. 191. 
4Ι.10. Μεο. {(ο)Ξ16.929 Ἐν. 
2. 15. Μι. 11. Ας. Απίο τοῖς µαθη- 

παῖς Ῥοπυπέ Αγπι εογῦ. Εγὶχ. Ὀίτο- 
Ύ1ς Ίοςο Ἰαῦθεί Α. Ῥοβί πλοῖον ΨΙ. ο. 
(ϱ) ΑΒΡΚΙ.. 1. 19. 28. 99. 42. 09. 
194. αἱ. 11. Μι. 11. ἀοιμ. Υυἱς. Η, 
Κοχο.νετο. ὑυτίκ.) ΟΥΡ. 00979. εἶᾶπι 
Ίπ Μι, Ἱ οοᾶ. || -- εἰς σὸ πλοῖον, Βᾶ- 

πὶά. (α) «5 920. 8ΥΤ, Ῥοεγ».ρ. [ 
ἀππλθον]--06. 68. 61. «ο ο. Γιευιπέ, 

νοτοῦ. {(31) ἄλλων πλοιαρίων ἐλθόνσων, 

Ὦ. Άγιι. νετοῃ. | δ]ΞΡΙ.. 99. αρ. 
ΜΗΙ, Οορέ. καὶ ἰδοὺ. Βαλῖά, || ζλθε]-- 
996. ᾖλβον. ἸμΜ. 1. 106. 194. 12]. 
191. Ὦν. 5. 19, 31. 6, Μί. α. α. χ. 10. 

γοι. |. 

διήλθον. Μι. 11. | πλοιώρια] σπλοῖα. Β. 

101, Ἐν. 99. Ύ ἱς. νετοπ. Ὀγῖχ. {οΤ. 

«οἱ. Ἰπ αἲΏῑς Ίοσπι νατῖο παπίαέ, 

(5)Ξ: Ὀ. 09. Αιπι. οβΗ{, νοτς. σοῦ χυ- 

θίου] τοῦ ἐησου. 49. π]. Α. ΜΕ. 4. 8ΥΓ. 

Ῥοι5. Ῥ. 977. ῥ. ΤΠ πα. εὐχαριστήσανσες 

σῷ πορίῳ 9. «)εῷ. 0]. {055, ΓΟΥ. ΘΠΊΠΙΘΓ. 
(ὲ) ἔλαθον ἑαυτοῖς. Ὦ. οΆΠί, Υ6ΤΟΠ, 

εοτῦ. ἔλαθβον αὐτοὶ (αὐτοῖς. 124. αρ. 

Βίγεῦ.) τὰ, 18. 60. 191. Αππι. |. καὶ 
ΞΑΒΡαΗΙ,. (8ὲ. ασ.) Ἐν. 1. 9. 94. 
αἱ. ραπ. Μί. Υ. αἰ. ΙΤ. Ἐτασνα. 

αἰάϊῑπ. Ἐά. 3στ. Ῥ. Οορί. 8]αν. (οχς. 

Ἑ. αἱ αηίς ἐνέρησαν ροη]ϊ.) ΟΥτ. Τμο- 
ορ]. |) κα) αὐσοὶ Ξ-8. 38. Μι. χ. 10. 

8σ5. Άυς. Ῥογμς, (οι. γμς. νεις. 

Γου. οο1Ώ. {099. Ἐοδί σπλοιάρια ροηῖέ 
Μι. ς. (4) πλοιάρια, ΡΙ,. 9ὸ. 09. 

124. Μί. α. 5. 11. Τά. Ἀστ. Ρ.ἵππ. 
γι]ς, Τι. ΟΥΓ. ΤμεορΗγ]. (κ) αὖ- 

σὺν, Ι.. 49. αἱ. Ὁ. ἔου. | Ξ- τοιοῃ. 

(Υ) φιιοπιοάο, 5οστα. Μπι. (2) ἐλή» 

Άνβας. Ὦ. (δι. β.) Ἀγγ. ΒοΓ88. Αεγ. 

δαἡλά. Λιπις β]αν. ο. ὃ. γυσ. Τι, 

(εχς. εοτο.) Ὀέραπιαπε τησ Λι], 
ἆλθες. 98. παραγίγοναε. 48. (ΟἨγγς, 
50πο]. (είἶαιη {απ Μί.  «οἆς.) 

9 



454 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

σὴν βρωσυ σὴν ὠπολλυμένην, ἀλλὰ 3 τὴν βρῶσω”, σῆν 

µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν 

0ΛΡ. Υ]ι 

/ // ο λ ε α ο ώ / ε 7 ο’ 

δώσει" τοῦτον γαρ ο πατήρ εσῴραγισενο α}εός.] Ἐ έπον 98 
ο ο // λ 2 / ς / ἆ ο δι 1 2 / [ο ἀ 

ουν προς αυτον τε ποιώρεν) ϱα ἐργαζωμεθα το 
2/ // ” ” ] / ε1/ 2 - Αλ ὁ ” 

ἔργα τοῦ φεου. Απεκρίθη Ἔ--ό' ἰησοῦς καὶ είπεν αὐ- 39 
ο 5 κ θή ων ω. ση 5] / ”/ 

τοῖς" τουτὸ εστι τὸ Εργον του εου, ο ἕ Ἡ πιστεύσητε 
4 ε] ι ε) ο “/ α’ .” ) ” ’ ] 

αεἰς ον ἀπεστειλεν εκεῖνος. ἨΤέπον οὖν αυτῷ" [σί κ... 90 
ο // ρω Ι πι Γι α ο η / / 

ουν ποιεις συ σημείο να (θωμεν καὶ πιστευσωµὀ»ν 
| ΛΑ ὦ / « ἆ ς .” Ν ΄ “"/ 5 

σοι: τί ἐργάζη: Οἱ πατέρες ἡμῶν το μάννα ἔφαγον ἐν 8ἱ 
ο. ο ὁδ Ὅι / / ι] ι) ] 

τῇ ἐρήμιω, Χαθως εστι Υεγθομμενονὶ ὤρτον ε του ου- 
ὦ 3 2 ο” - α’ εκ, 2 ρω υ 

θανον ἔδωκεν αὐτοῖς Φφαφείιν. ἨἘμπεν ἳΞξξ οὐν αυτοίς ο 55 
5 -” ών λ ε] ἃ / να ον ο ο. ” δἐὃ Ε. ἐν 

'ήσους αμήν αμήν λεγω υμυ' ου Μωσης θεδωκεν υω 
ΔΝ ΄/ 2 ω. ο δν ἠν ..ε , ./ ψνσο 

σον ἄρτον εἩ του οὐβανου αλλ. 0 πατήρ ϱου δίδωσιν υν 
οπ / ) ο. ι] ωά λ ] / ε ἀ ”/ 

σον ἄρτον εὖ, του ουβανου τον ἀληθμο. Ο γαρ αρτος 55 
ο ” ” 3 6 η 4 εν) ” ο 3. λ . 

σοῦ «εοῦ ἐστι ὁ κατααίνων ἐκ τοῦ ὀύυρανου Κα ζωην. 
Ν - / ο’ ο” λ ο ά , κ 

ὀδους τῷ χόσμῳ. ] Ἐέπον Ῥ οὖν προς αυτον Άυρίε) παν- 94 
Ν ω Δ ./ ” ον λα δε 

σοτε δος ἡμν σον ὥρτον τουτον. Έπε ἃ-- δὲ αυτοις ο 36 
.. Μόλα 2 ΝΙΦ ε 6 . ώς ε 3 / ΄ 

“Ἴσους [εγώ εί(ὼι ο ὥρτος της ζωῆς ο εβρχοµωενος προς 
2 λ ; ῳ λε ; Φιν 5 λ 

Φε) ου ϱ πεμασῃ" καί ο πιστευω» εἰς ερε, ου μή δι- 

«() Ξ Έα. 98. 69. α]. ὅ. Μι. ς.α1. ὃ. οϱ, (11) σιστεύητε, Αἴ,Τ. 1. 40.11. 

Ἱέοπι 5επης! ε. ζ. Ἐά. Ὑυ]ς. «οἱ Ρ. ος. 
{οτ. Οἶσπι. δοππε]. Βεά Παθεπέ Ο5ὶν. 
'Νοταίῖαη, Πατ. (9) δίδωσιν. Ὦ. 
ομπ{. ἔο55. «ογῦ. ΟΠ575. είῖαπι ἵπ Μ{. 

6 εοἀἀ, δεπιε]. (ε) Ξ- Α. 8υτ. Αγ. 
τοπι, Έτρ. Ῥεΐς. Αγπι. 8ΥΓ. ΗἱΓ08. 

"(ἀ) ποιῦμεν. 89. ΑΙΗ. Μι. ἀ. ς. α1.4. 
«Τὰ, (είῖαπι 8έ. 9.) ΤΠΕΟΡΗΥΙ. ποιήσο- 

µε. 69, Μι. 11. δαμίά.γυἱς. Τί. ποιή- 

Ἴσωμεν. 6. 194. || 8εά ποιῶμεν. ΑΒΙ, 

τι (δι, ασ.) 2189. 1. 8.) ΑΙ οί Βαι- 

ος. 9, Ε. Οτῖς. ΟΥΓ. ΟΙΓΥΕ. | σοι- 
ὤμιν, ἵνα ἐργαζώμεύα] ἐργασώμεθα, ἵνα 

ποιήσωµεν. Ἰ). εαΠί. (6) σὸ Έργον. 

"Οντ. Λας. δεπιε!. (8) Ξ αἩ. 191. 
191. 995. Ἐν. 94. ΑΙ, ΜΙ.Υ. αἰ. 18. 

Έτασιη, αἰάΐη, Ἐά. (5) -Γ ἅπαντερι 

ἛῬοτεῬ. Οορ{. Αγπι. 

ΒΥτ. Οορί. Ατπιι Υετοη. ΥεΓς. 099. 
οὖν. Ὦ. 95. 69. 106. 151. αἱ. 8. Μι. ᾳ. 

106. Μι. 1.Π. 10. Εά. Ο5ἱς. Ῥας. ΟΥΤ. 
(1). εἰς ἔκεῖνον, ὃς ἀπέστειλέ µε. ΑΤΙΑ, 

(Φοά τες. ἵπ πι.) σοτο. (9ΞΞ1.. αἱ. 
ὃ, ΥΓ. Ατγ. Ῥετε. Ρρ. Οορί. ΑΠ. 
Άτπι, άα{Π. {058, δὲ. γετοη, (1)-:69. 

ΑΠ. Μι. ο. 11. Άτπ. {οβ. Ο5Τ. 

ΟΗ9Υ5. ἵπ Μέ. 4 εοἆᾱ. (αι)Ξ1.. 
Ἐν. 96. Μι. τ. Ἀγτ, Οορέ. ΆΑγπι, δὲ, 
νετοῃπ. ᾖ{(π)- εοτΏ. Ἰέοπι, 584 ροςί 

οὐρανοῦ πἀάῑίο οὗ σπὸν ὦλπθινὸν ΟτὶΡ. 

(ο) -- υἱὸε. Βαλίᾶ. {(0)55ΥΓ. Ατ;, 
(α)Ξ ΡΤ. 119. 

8. 3ΥΓ. Ῥ. (5εἆ τοσο. 1η πα.) Φα, 
(εδηΐ, σετη. Καὶννετοῃ. «οἳ0. 
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| η κ. οι» . α ες Πε α΄ γε / 
| 96 ψήση Ἐπωποσε. Αλλ εἰπον κίς οτι "καὶ όν» 

ἡ 4 “/ λ 2 Ἅ 

Εχά. με, ραὶ ου πιστεύετε Νν 
. 

Πᾶν ὁ διδωσί -- ὸ πωτήρν 

πρὸς ἐμὲ ἥξει' καὶ τὸν ο νο 'πξός με οὐ μὴ ἐλδάλω 

8 ἔζω. Ότι καταξέξηµα Χἐκ’ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ, ἵνα ποιῶ 

Ἱ.. σὸ Φέλημα σὸ ἐρωὸν, ἀλλὰ τὸ Φέλημα σοῦ πέριψαντός 

807 µε. Τοῦτο δε ἐστι τὸ 3έλημα τοῦ πέμψαντός "μεση 

ἵνα πᾶν, ὃ δέδωκέ μου μὴ ἀπολέσω 3 ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ 
3 { Ῥ δ ιΧΝ ο .. »ὁ ΄ ς ς .. 

40 ἀναστήσω 95 αύτο εν τη εσχατη ἡμέρω. ] [Τοῦτο 
. Ν / ” ζ / ο. α ” 

Ὅ γάρ" ἐστετὸ 5έλημω τοῦ ἁαοπέμψαντός µε, ἴνω πᾶς 
τα ι) Χ ολ Ν / 5 Ἁνιι, Χ / Ν .. 

ο Φεωρῶν σον οἱ, Λαὶ πιστεύων εἰς αυτον, ΕΧη ζωὴν αί- 
6 / Ἔ ον 3 3 3 Ν 3 αλ / ο »ὁ / 6 νά 

ωγιον να αναστήησω ουτον ---- εγω σή έσχοτη 19Εθᾷ. 
͵ : ͵ ΄ 

4 

14ο 

ρα 

2 7 .” 5ο 5 ο” ον η ο” ο ο’ 

Εγόγγυζον οὖν οἱ ἰουδαῖοι περι αυτου» οτ εεπεν .Εέγώ 
ι) 5 ς / τν ες Ν 3 η 5 ο» κ. ο) ἃ 

είωι 5ὸ ἄρτος ὁ βαταθὼς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ἔλε- 

εν Τ πωτρὸς. 

(5) εἶς σὺν αἰώνα. 98. Ἀντ. Αιγ. Ῥου». 

Ρ. Οορί. Αι. Ὑμυς. πας. οί σᾱ, εἰχ- 

επ, ΟΥρν. (8)Ξ1. αἱ. ὃ. 8ΥΥ, Ῥετς. 

Ρ. Ατπι δαλίά. Βαν. 9. 5. Ὀτίκ. {058. 
πιατέ. Λπίς ὅτι ροπίέ 8υτ.ρ. (0 
Α.. νοτοή. γετςο, σαί. 0οἆ. Ἰαΐ.αρ. Με, 
{α) -- ο. Α. ΟΝΥΥΕ. δοπηε], είαπα ἵπ 

Μι. ὅ «οΚἁ. (κ) ἀπὸ. ΑΒΙ.Τ. 69. 
1.4, Μι. 11. Φδαμίά. (Υαὶσ. Τι) 
)Ξ560. 96. 69. 61. 191. αἲ. δ. | με] 

-]- πατρὸς. Ὁ. 1181 10τ. 191. 149. 
215. Αι. Μί. 19. Βγγ. Πἱ6ιοξ. οαπί. 

ντος. γουςο. οοτῦ. Ριιοιῖς. Τπεο- 

Ῥ]ιγΙ. Τον. ΑΠ. |. σν. 99 -- Ιστ. 
σσ, ()ΞΑΒΡΙΤ.Ι. 121. 145. 
218. αἱ. 4. 975. πι. ΑΓ. ρ. Ῥοἵς. Ρ. 
Οορί. δαλῖά, εαπέ. νογος. ὈΓΙΧ. ΑίΠ. 

ὌὌν5. ΟΝΥ9. οίίαια ἵπ Μί. ὅ οοἀᾷ. 
Αποῦς, Λας. (α) μμδὲν. Ὁ. οαηέ, 

νοτο, 01). (0) αὐτὸν. 4Η. 96. 40. 
64. Ἐν. 94. 96. ΑΙΠ. Μι. Υ.ο.χ.11. 

{οτ. {ο]. αὐσὸ, ΟΕΒ1µΤ. 1.91. 106. 121. 
145. ΑΙΠΙ. Μι, 5. αἱ. 6. Εά. ΑίΙμ. 118. 

ΟΥγ. Ὑἱοίοτίη. αὐτὸν ἐν. 9. Ὦν. 9. 9. 
ΑΠΙ. Μι, Β. Ψ. 8ίαν. 9. 3. νοτοῃ. 

νεο. Ὀτὶχ. {ἔθθς. ΙΠ8Γί. ΟΠΑΠΗΟΓ. 

ο οὐνο, οδὲ. 

(ϱ ΑΡΟΡΚΕΙ.. 1. 42. 69. 91. 106. 

121. αἰ. 19. Μίέ. 5. α. 11. 508. αίς. Αττ 

Οορί. Ὑϊ]ς. Πας. οπΠέ. ΥΕΓΟΠ., νετς, 
Ρηΐχ. «ο, 5ογΠ]. ΠΙ8Γέ, Γ099, ΘΠΗΠΙΘΗ. 

ίο]. Οἶσεπι. ΑίΙ. ἘῬα5δ. Ουτ. Νοπη. 

Ἠ]]αν. Αιξ. Απιῦῦ, Υἱοίοτίη. Ῥεα. 

(4) ορ, 1. 121. αἱ. 4. Με. 11. 5ντ, 

ας, Ῥοτε. Ρ. Αγ. Οορί. ΑΗ, Ατπις 

Θηλί, Βαν. 9. 8. εαΏ{. γετοῃ. νους, 
Οἶειπ. Αέῑ. πας. 0ΠΓΥ5. 5οπια]. (οῖαπι 
1π ή. 6 οοἆἆ.) ΝοιμΠ, Τοτί, Ἠί]αν, 

γἱςίοτίη, πέμψανσόρ µε πατρὸς. 38.09. 

106. 1294. 256. Ἑν. 96. οἱ. ὅ. Μι, Β. 
19. α]. 4. Εναρπη. α]άῑπ. στ, Ἰάρτος, 

ΑΓ. 101. ΏΣρ. Έεγς. ν;. γυ]ς, Ὀγἱχ. 

εοἱρ. 6ετΏ. πιαγί. 085. Απιος, Άις. 

Οµποιι8ί. (6)«-Ξ ΛΕΡ. 1. 40, τὸ. Εν. 
96. εοππε]. αἱ. 3. Με. Β. Οορίέ. (µαῦοί 
Φα]λά.) Βαν. 2. οπηί. νθΓΟΠ. {095, 
ο]. Οἶεπα. Αῑν πᾳδ. ΟΛΥΥς. (είίαπα ἵη 

4 ιο ο πατρύς μου. 

Ὅ Μι, 4 οοἆὰ.) Τεν. Ἠϊατ. Τη α]ῖς 

Ίοουπα παπίαί. || -ἰ- ἓν. ΑΡΚΙΙΝ. αἱ, 
24. Μι. λ. 19. Ὑεις. Οἶεπι, Τ]6ο- 

ρίιψ], οἆ. (0. -{- ὅτι, 2. Εά, Αιπι, 

(6)5 2250. Μι. Β. 

9Ε5 



456 ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ 0Α5. Το. 
ῳ ) πο, Ἡ 2 ω. α. ο ον 1» Δ να ” ” 

Φον’ ουχ, ούτος εστι "1ήσους ο υἱος ἰωσηῷ» ου μεις οἱ- 
ὃ Ἆ / ὶ Ν Α / // ὧ ἷς ο. // / 

εν τον πατέρα " καὶ τήν ϱήτερα» πως "ουν λέγει - 
.” // [νι 2 ” , ” / ” ο 

λα» ὀυτος" Ἱ' οτί εκ του ουβανου καταθέθηκα; Απε- 40 
/ 1] ει 9 ” Ν αρ 3 να Δ / , 

κρίθη Τ ο 6Ἴσους καὶ ειπεν αυτοίς μή γογγύζετε μετ 
3 / 7 χ / . ” /  ..ἳ Δ ε 

ἀλλήλων. ΌΟυδεὶς δύναται ἐλθεῖν προς (.ε» εαν μή ο ο 44: 
λ 5 / ε / τα Ἆ α ή Δ 3 πό 

πωτῆρ, οπέμψας μεν ἑλκυση αυτον, καὶ εγω ἀναστήσω 
πό Ἀ Ρ ", ” 3 / ς / ”/ Ψ 1 | 

ὠυτον Τ4 τν τη εσχάτη ἠμέρῳ. ] Έστι γεγραμµενον εν 46 
ω / νο / λ ον 

σος προφητοις' Λα εσονται πάντες 4 δ/δατοὶ Τ )εοῦ. 
ν. Ἐ ει ϱ / // λ » τά Ν κ ιώ, 

πας Τ 0ο Οοὀςχουσας παρα του πατρος» Καὶ μιαύων 9 
2/ ορ. / Οὲ “ Ν / αν χ κ δι : 3 4. 

ερχετω! προς ϱε. νχ, οτε το πατερω τίς ᾿ εωρῶΚΕΡ» εἰ 6 
6 4 γ ν/ ” 9 ο. ω εν Ν / 

Μη ο ὠν ὃὅ παρα του «εου" ουτος ἑωρωκε τον πατερα. 
ι) λ Δ / ε .) ϱ ό . ο” ο 

μην ἁρην λέγω υμιυ' οπιστευων ᾖ εἰς εν εγεί ζωὴν 47 
.»/ .) / 3 ς Ἡἡ -”- υν / ”” 

αιώνιο. [Εγώ εἰμιι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Οἱ πατέρες ὑμιών 18 
3/ ΕΙ λ / 2 ών “ή κ 9 ῄ -. 4 

εῴαγον “το µαννα εν τη ερήμῳ, Λαι ἀπεθανον. ΌὈὗτος 50 
5 ε εώς ο 3 ” . ο / ο, ΔΝ ” 

ἐστιν ο αρτος» ὁ ΕΝ του ουβανου καταξαίνων, ἴνα σις εξ 

αὐτοῦ φάγη, καὶ μὴ ἀποβάνη. Ἔγω εἰμι ὃ ἄρτος ) ὁ δΙ 

Β Τ οῦν. Σ ῇ σοῦ. ” Τ οὐν. ΐ (2 ἀνοίων, 

(11) Ξ- 106. 191. αἱ. δ. Μι. ο, , 10, 
Βαν. 2. ὃ. Υ π15, Ἱη5. νεγοῃ. «οἱῦ. 

δ8ί. Φ6ΓΙΠ. ΘΙΠΠΙΕΓ. ΟἨΓΥ5. ἵπ «οπι- 
τηθηίαΥ. (οἶἶαπι ἵη Νί, ὅ ορἆ. ΕΡἱ5. ἵπ 

9 «απια].) Νοππ. Αποί.απαεί.εχ Ν.Τ. 

(1) Ξ Αππι.νετοαπ. Οα.88ί, εχ.Ν. Ἐ. 

(9) νῦν, ΒΤ. Οορί. Αγιο |. -- νετο. 

()Ξ60ΡΙΤ. 1.95. 69. 198, -αἰ. 2. 
Βα]τίά. 8ίαν. 5. σαΠί. νοίς. οοἵὮ. ΟΥΓ. 
Ο117ς. είῖααι ἵη Μ{. 6 εοἀᾱ. αὐτὸς. 

Μι. Β. 
παξεθηκέναι. Ὁ. οιπί. ΟΠΓΥς. είπα Τῃ 
Μι. 6 «οἆᾱ. [| ὅτι-- 69. 124. 9]αν. 2.3. 

(α) - ΒΟΚΙΤ. 98. 49. 69. 194. αἱ. 
Φ, Μί,. τ.5. 8ΥΓ, Ῥεχθς. Οορί. Βαπίά, 

ΆἉγηπι. 9ἱαν. 9. Υογο. ΟΥΓ. (9ο)ΞΑ. 
αἱ.6. () - ΛΟΡΕαΠΙΟΡΤ. Ἐν. 
9, 96. αἱ. πι]. Μί. Υ. Εν αἱ. 10. 

Τά. ΟΥΓ. ΤΠεορΗγΙ. (ᾳ) διδακσικο). 

89, ἀοαδέ]ε, Ν αἱς. Εἰ. (ΞΑΡΟ 

ΏΠαΙΙδΤ. 9ἱ8(ς. α1. 8.) αἰ. 9. ρ]α- 

τσδᾳπο Μί. Υ. αἱ. 15. 14. ΟΥτ, 0118. 

(πχ) ἑαυτὸν ἔκ. σοῦ οὐρανοῦ κα- 

νυῖς. Τι. Οσἱς. ΟΥν. 

(οιἵαυα η Μι. 6 οοἆά.) ΤΠπεορΙγ], 

(9) Ξ ΡΟΡΙ.5Τ, 51. 69. 194. 235. 
Ῥατῦες. 9. Μι.5. 6ορί. Βαμίᾶ. ΑΗ, 
Άγπι, Β]αγν. (οχο. 9.) Υμΐς. Τι. Οτῖρ, 
Ρε, (ὁ ΡΕΠΡ. (8ἱ. σ.) 98. 63. 64. 
9Ι. 191. 9ἱ8 (ς, αἱ. 8.) 9993 956. αἱ. 
9]. Μί. Υ. αἱ. 15. Ἐά. 8ΥΓ. Ρ. ἵη Πεν 
γυῖς. της. Τ. (οχο, Ὀτῖχ. ἔογ. οο)ῦ, 
οοτη.) 6ΥΓ. Παν, βεά τες. Ο5ὶς. Ὀἱς, 

Ῥπητυογ. 4. ΜΛ. 11. ΑΠ. ΄(α)- τὴν 
ἀλήθδεια», ΑΛ. (κ) -ἰ- ἐπιγινώσκει ἤ, 

98. || ἑώρωκέν σι. Ἠος οτὰ. ΒΟΡΙ.Τ. 

(σ) ἐκ. 1. ΑΙΙ- 
15. 8στ. Οορί. Βαμίά, 0019. ειπε], 
οίίαπι ἵπ Μί. 6 «ο. (34) Ξ 9τΤ. 
(α) ἓν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα. ΒΟΤ. εοἳὴ. 

ἰο]. Ἐτς. ΟΝΥΥ8. (οιἴαπι ἵπ Μι. 4 
εοἀᾱ.) Αιξ. Ἱίεπι ΟτὶΡ. σὸν ἄρσον ἓν σῇ 

ἐρήμῳ τὸ μάννα. Ὦ. 63Πί. ΥΟΓΟΠ. γετο. 
(0) υἱία, νοτο. ΟΥΡΤ. Υἱείογίη. Αιρ. 

εοπια!, υἱίῶ αίεγπα, Νοταίίαη. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4851 
ο {κ..ο ον Ὦ -α  ὰ ) ο) , 

ζῶν, ο ε σου οὐςοα)ου χαταξάς. εαν τις φαγή ερ στου» 

ΌΑΡ. γι 

- ο ”/ - ] Ν »” ἕ ο ἆ δὲ 1 

του του Φρτου, ζήσεται εἰς τον αιώνα" Λωΐ ο ἄρτος εν, 
ϱ 5 Δ δή, ς / ἕ 3 Ἱ 6 Ἀ 2 Ν ὃ ό ο δν 

ον εγω ὁῶσω, Ί σαρξ (ου εστι, --Ίν εγω δωσω υπερ 
π| ο» ” ν .» ’ / ο’ κ 5 / “ 

Φ2 τής του λοσρρου ζωης. Εμ χοντο ουν [προς ἀλλήλους 
Φα. -” ην - / α” 5 ο ., ὃ ” 

ού ἰουδαῖοι, λεγοντες' πως δύναται ουτος ὃ Ίμιν ὀουναι 
λ / // - ιο ον ᾿ κ ερ ον κ ὸ λ 

59 στην σάρχα Φαγεω; ΎἸέπεν οὖν αυτοίς ο (ήσους' μην 
5 λ / ε ” . Ἀ | / ”/ λ / ως 5 

αμην λεγω υν᾿ εαν μη  Θαγήτε τῇην σαρλωῶ του υἱου 
”. / Ν / ι] -” Χ ιωά 2 Σ/ ο λ 

σου ἀνθρώπου, χω πιητεαυτου το αίμα. ου. εχετε ζωήν 
3 ε ο” ε / Ἡ /“/ λ / λ ΄ η “” 

δ4 εν ἑαυτοίς. Ὁ σρωγὠν ου τήνσαρκα, κας πμῶν "κου 
ης κ 1 ΜΑΡ ο / ᾱΝ 

Λωέεγω αογναστησό αυτον 
λ απ’ ”/ λ 37 

ζο οἱ. ΕχΕί ζωην ο ίωνιον 
τν δΑ σας ση ε κ ος παν τὰ μή 

25 τη εσχατῃ ἡμέρα. ] π γαρ σαρς Μου ο ἀλ/ήθὼς 
| 9 μ. Ώ ΔΝ λ Ὡι / Ώι ὰ 5 φ ΑΝ 8 

εσσι εῶσις, Χαὶ το αἱ (ου ο αλή ως εστι 

65 πόσις. Γο σρώγων μου σὴν σάρκα, μαὶ πίνων μου γὸ 

/ «ς -” λ ] λ -” λΝ λ / Ν 

σσειλε ε ο ζῶν πατῇηθ, Ζογω ζω διὰ σον) πωτερα" χα 

ιά 

ΟΡ ἀληῤηε. 

ως “/ 3 / ο 

ὁ Ρσρώγων” µε, κακεῖνος 100 ζήσεται δι ἐμε. Οὗτός 

ἃ 2 ζήσει. 

(ο) επ πιεο απε, νοτς. Ονρν. Ηἰαγ. 

(4)5Ξ0ΡΌ. 298.918 (9, αἱ. 0.) ΑΙίά5. 955. 
Ῥογς». Αν, Υυἱς. Ττ. (ο)ΞΡΒ60Ώ 
1. 101. Αι. δαλίά. Υ υἱς. Π. (εχο, 
υγἱχ.) Ο5ὶς. Ὀἱς. Αίπ. ΟΥ. αλἰουβί, 

Τετί, ΟΥΡτ, Ας, (ααθιά. Οπνοπιαί. 
ἸἩπροπίέ ΟἼεπι, Οτὶς. Ὀἱς, ΟΥ. [| δώ- 
σω πὰ δώσω 1193 Μι. κ. | δώσω] 

ἔδωκα. Ἁ]αν, Ἱ. οᾱ, δίδωµι. Ῥογας, 

(0 Ξ 59. Ην, ὔ. Ῥορί ἰουδαῖοι Ρροητιπέ 

οΡ. 1. 69. 121. 151. αἱ. 4. Μι. β.α. 
δ. τ.ς. 10. 11. Ἐά. Ἀντ. Ρετε. γμ]ς, 
νους, {0γ. οο) 0. Α ας. (6) νουα- 
Ῥυ]α νατίε (γαποροπαπές, | σάρκα ] 

5] ἑαυποῦ. ΒΤ, 61. ἵπ τα, ΥΓ. πί5, 
Ῥειςς. Α;γ, Οορί, βαμ]ὰ, 1, Ατι. 

γαΐς. ῆΗ. (εχς, οαπί. «019.) ΟΥ». 
(είίαπι ἵπ Μέ. 6 ορᾷ,) Λας. (ααά. 
(0) λάδησε. Ὦ. οαπέ, νοτο. Υ ἱείονίη, 
(4) αὐτοῦ. Β. εαπέ. Ὑἱοίϊοτίη. (Κ) κἀ- 
γὰ. ΒΟΡ61.. 1. Ἐν. 9. αἰ. 95. Μι. 
5. ΟτὶςΡ. ΟΥγ. Οπγς. ἵπ Μί. 8 οοᾶὰ. 

(1) -|- ἐν ΟΜΤ.. 69. 91. 106. 194, 141. 
918 (ο. 8]. Ἰ.) 2299 995, Εν. 4, αἱ, 

1. Μι. ΘΥ. αἱ. 10. Ἐά. δυτ. Υυ]ς. 
Τί. (οχο. νετο. σαπί.) Οτῖρ, δἱ9. Ες. 
ΟΥΥ. ΟµσΥς, εἰῖαπι ἵῃπ Μι, ὅ οοἆᾱ. 

(αι) 5ΒΟΚΙ ΕΤ. 1. 4». 69. 116. 118. 
145. ἵη πι. 151. 9263 αἱ. 6. Μι. ἀ.ς,-- 
133 Π. ο. 1. Ατγ, 6ορί. δαΠίἀ, 

Άτιη. Μπι. (οἱ. Οἶεπ, Οτῖς. απἱη- 

41168, (εεπιο] πέ τες.) ΟΥτ. ΒτοςοΡ. 

ΟἨγγς. (οἵαια ἵπ Με. ὃ «οά.) Ώα- 
πηἃςς, βομο]ῖα. 

Ὦ., «απ, (ο) -- καθὼς ἐν ἐμοὶ ὃ πα- 

τὴρ, κἀγὼ ἓν τῷ πατρί, ᾿Αμὴν ἁμὴν 

(η) καὶ... αόσιςτς 

λέγω ὑμῖν: ἰὼν μὴ λάδητε τὸ σῶμα τεῦ 

υἱοῦ ποῦ ἀνθρώπου, ὡς σὸν ἄρπον σῆς ζωῆς 

οὖν Έχετε ζωὴν ἓν αὐσῷ. Ἑ. (5.ι. β.) 

οαηί. || -- οἱ αεεερεγῖὲ Ίοπιο εοτρια 

οἱ ιοηιἰπίς φιοπιαζηιοάπι Ῥαπεπι 

υέ{α, ιαδεδίέ υξίαπι ἴπ εο. νοτς, ορΓΏ. 

εί Υἱοοτίη. αἱ νιἀείω, (ρϱ) λαµ- 
θάνων, 1). (Βι. β.) οαπί. Ύἱοίοτῖη, 

(α) 6Ο. ΚΙ,Τ.42. 69. 118. 194.191. 

ο]. ὃ. Οτίς. Επ. ΟΥτΓ. ΟἨΣΥ5, οἶαια 
1η Μί, ὃ εοᾱ. 



408 ΕΥΑΤΓΕΔΙΟΝ 
3 ε 9 ε » ” ο) ή ” «κ 8 [λ 
εστιν ο ωβτος» 0 ΕΑ του ονβρανου χατα[ξᾶς οὐ χοῦως 

ςΑΡ. ΥΙ1. 

3/ σ / Γ ε ο” // 5 τα / αι ὁ / 

ἐφαγον οἱ πωτέρες ΓΞ- ὑμῶν" 5 Τ καὶ ἀπεθανον. ὁ τρώγων 
” λ ”/ / “/ λ 2. ή ” 

Γσοῦτον τον ἄρτον, "ορ ζήσεται εἰςτον αἰώνω2. αυτα ὔ9 

εἶπεν ἐν Υσυνανωγῆ διδάσκων ἐ περναούι 2 νογωγ θιδάσκων ἐν καπερναούμ.”. 

ην ο 5 ’ 9 ” ” .) ” 4 

Πολλοί οὖν ἀκούσαντες ἐκ "τῶν μαθητῶν αύτου, 60 
) μ  09 α’ ο ; ; α ν . . ι 

εεπον᾿ σχλήρος εστι οὗτος ὁ λογος" τίς δύναωσαι αὐτοῦ 
3 / ΣΧ λ ντε , 5 « - ο / 

ἀκούεν» Ὁ Ἐίδως δὲ” ὁ ἠησοῦς «ἐν ἑαυτῷ» ὁτι γογγύ- 6ἱ 
.. ΄ ιν 2 ” ο” 2 . ν -” 

ζουσι περὶ τούτου οἱ μαθητωὶ αὐτοῦ, είπεν αυτοῖς' τουτο 
« ” κ / 2 Ν α” ” Δ ΔΝ ο ν κ. 

υμᾶς σκανδαλίζει;: ᾿Τᾶν οὖν Φεωρητε σον υἱον τοῦ ἂν- 65 
ό / ει] (9 / ο ον Ν / κἳ -” / 

βρωπου ανωοανοντῶ οπου ν το προτερον ; Το σνευμὰ 658 
5 ΔΝ ”, Δ ι] ϱ] -” ην 4 Ν κ 

ἐστι τὸ ζωοποιοῦν' ἡ σὰρξ οὖν ὠφελεῖ ἆ οὐδέν. τὰ ρή- 
ο Ὁ κἳ 6 ή ο. ε ρω ”” πι ἀ 4 ατα, ὢ ἐγὼ “ορ λαλώ” ὑμῖν, πιευμά ἐστι καὶ ζωή 

2 ᾿ η] πο 95 ς ” ἡ .) / α 

εὔστω. Αλλ εἰσι εξ νυν τες οἱ οὐ πιστεύουσι’ ᾖδει 4 
ν 5 9 .ω ς 0 -” /  Ἅ ε 1/7 ΄ 

γαρ εζ ἀρχῆς ὁ ἐἼσους, τες είσῳ οἱ μη πιστεύοντες» 
Ν / ε] « / ” 4 νΝ / εἰ κα μα 

χοι στις ἐστι ο παροδώσων αὐτὸν. Καὶ ἔλεγε" διὰ τοῦτο 65 
3/ [ υπ. σ ϱ) ΔΝ / ” υν / .. 

εἴρηκα μή; οτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὸς µε, εαν 
τα / 2 ” » .] / ” ι] 

μη ᾖ δεδομωένον αὐτῳ ὃ εΧ του πατρος δς- µου. Ἐκ 06 

να 
 ΤΓτὸ μάννα. ο ζήσω. Οἱ λελάληκα, 

(9 ΞΤΡΟΙΤ. Οορι. ος. (ου 

1:Τ. 99. Οορί. Βαλῖά. οαπΐί, Οτῖς. | 

εαπέ. 0ἨτΥς, είῖαπι ἵπ Μί, ὃ εοᾱ. 
(4) οὐδίνα. 19. 09. |. Ξ- 96. 91. εοτΏ. 

{- ἓν τῇ ἐρήμῳ. 218 (οσα Τθ. 195.) 

Μί.ο. 11. 1τ. Βστ. Ἰπεγος, ἵπ πι. «0)Ρ. 

() -Γ µου. 40. 61. 121. 9550. α]. 14. εί 

Ῥατβρεγ. 1. Μί. Ῥ. α. Κ. ρ.τ. 10. Τά. 

(α) ΟΡΒΙΡΤ. 1. 98. 96. 5τ. 64. 12.8 
989. 106. 118. 1051. 918. (9. 1. 1.) 205. 

Ἐν. ο. αἱ. 15. Μι. Ὅ. ο, ᾱ, Ε, 8.3, 

19. Τά. Οἱ δ. ΟΥΥ, 0Π179. (5) -ἵ 
καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐπὸν ἓν σῃ ἐσχάσηῃ 

ἡμίρα. Μι. 19. (Υ) -- σῃ. Ὀ. 

φιιαάώα, Α ΤΠ. οὐ {. οοπείαπέμ. ἵπτη. 

(2) -ἰ- σαθδάτῳ, Ι). (8ί.β.) απ. 

νοτς, οοτΏ. Αις. (π) σῶν ἰουδαίων, 

Ἐν. Ἰ. ποῦ ὄχλου. Ἐν. 9θ. (0) ὡς οὖν 

ἔγνω. Ὦ. οαπί. ΟΝΥΥ5. οἰίαπα Ἱπ Μι. 
8 οοςᾷ. ἔγνω οὖν. 9. 61. ἵπ πι. 69. 

νετο.οοτοδ. Ἅᾖ{(ς) ὅτι ἐν ἑαυτῶς, Ὦ, 

(ε) ΒΟΡΚΙΤ. 1. 938. 49. 69. 124. 
191. 151. αἰ. δ. Μί. 9. Ἀστ. ΑΤΤ, 

Ῥοις.. Οορί. ΤΠ. 6οίπ. β]αν. 9. 3. 
γυῖς. Τί. Οτῖς. Ἐπδ. ΑΗ. Βα5. 0Υ9. 
Ο1γγ5. (οίίαπα Ἱη Μ{. ὅ ουάὰ.) Τετε. 
Απιζι. Απ. σαιά. Ὑιρῃῆ, ἴαρς. 
(ϐ Ξ-α. 403 69. 66. ΛΗμς5. Μί. α. Ἱ. 
η, γιΐς. εἀ. θἰχίῖη. δαχ. {Γο55, Μια, 
{ογ. οΠΠΠΙΘΥ.Ππαγί. {ο]. ΟΥΤ.8Ρ. εις. 
ΟΙΣΥΕ. αρ. Ἰγοίδί. Ἠϊετ, Αις. (οη- 

{οςς. εὰ Ἠιππετίο, Υἱείογ «αραση. 
(6) -ἰ- ἄνωθεν. ἈΥΓ. ἨΙεΓο5. «οὐ». «οἳϱ.. 
Οπήγε.. Ὀἱς, εἰῖαπν ἵπ Μέ. ὅ οἀά. | 
ἐν σοῦ πατρός μον] ἓν τοῦ οὐρανοῦ. 191. 

(4)Ξ ΒΟΡΚΙ.Τ. 98. 194. Ασε, Οορί. 
δλαι, εαπί. Υοτοῃ. Υεξσς. «0ΓΌ. 



648, ΝΙ. νΙι., ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ, 405909 
. / /”/ ν υὴ ”- ” 3 ”// .) Δ 

Ιφούτου πολλοὶ ξ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. εἰς τὰ 
2 Ν αι ] ” / ο’ κά 

67 οπισω) Και ουχετι ετ αυτου πεθριεπΟΩτοΥ). Ἐ,ίπεν ουν 

5 3 .) ” / λ ΔΝ ς ο” / « / 

ὁ ἰησοὺς τοῖς δώδεκα" μὴ μαὶ ὑμεῖς «έλετε ὑπάγευμ; 
Α ή Ι ον / ος ολ Ν / ᾽ 

1.68 Απεκριύη Τ αὐτῷ σίμων πετρος πύριε, προς τίνα ἄπε- 
| λ / 4 α κά .. 2 / / κ κ. 6 ο” 

69 λευσόμεθω» ρήματα ζωῆς αἰωνίου εχεις. Καὶ ἡμεῖς πε- 
/ ΤΠ ν 2 / “/ Γι ο Ν ποτ 9 θλ.ι ῶ ν 

πιστεύκαμιεν ἳ' καὶ ἐγνώχαμεν᾽ ὃν οτι συ εἰ ο Ὁ ἅγως" του 
.ν ω α΄ χ 

70 3εουΡΤ.] ᾽Απεκρίθη Ἰαὐτοῖς' 1 Ξς ὁ ᾖησοῦς"' οὐκ ἐγὼ 
« Ν κ / η) ς . ο” 

υμας τους δώδεκα ἐζελεζάμην: και εξ ὑμῶν εἰς διά δο- 
ώ / κ νὰ κ ) 

ΤΙ λός ἐστω, Έλεγε δὲ σον 3 ἰούδαν σίµωνος. ἵ ἰσκαριώ- 
“..ᾳ κ 2/ δν λ / 1" 

ση)’ ουτος γαρ Ίμελλεν αυτον παραδιδόνωε, εις, Ἆρας 

ο ὢν ἐκ τῶν δώδεκα. 
γ Χ// Ζ / κ - ως Δ ” ο” ο” 

-- Καὶ ” περιεπῶτει ο ἰήσους µετὰ ταυτα εν ση 
/ ᾿ Ν 2/ /{/ 2 ” 2 ρω 

γαλιλαιῳ' ου γαρ 8 ζελεν΄ εν ση ἰουδωίου  σεριπωτεῖν, 

ο 
(1) σούτων. 151. φούτου οὖν. Ώ. 19. 69. 

106. 124. Μι. 1Τ. οαηί. νετοἩ. ὈΕἱχ. 
«οἱ Ώ. (088. || διὼ πεῦτο. Οορί. (16) τών 
(ἐκ τῶν) μαθητῶν αὐτοῦ ἁπλλύονυ ὮΟ 

Ῥιτ.1. 69.106. 116. 194. Μι, . 11. 
Ἀγγ. ίγ, Οορίέ. Ατπ. γαἱσ. Η. ΟΥΤ, 

Οπ1γς. (είῖαπι ἵπ Μι, ὃ εοζ.) Αι. 
ϱ) ΞΡΟΚΙ.. 1. ο. 69. 124. 121. 
145. 996. Ἐν. 9. 386.41. δ. Μί, Β. 11. 
Ἀντ, Ατγ. Ῥετεε, Οορί,. θαβίά, Ατπι, 
δΙην, νότο. Ὀγϊχ. ΟΥ Βας. (πι) -- 

ᾱ. 9. αρ. ΜΗΙ. 219. Μί. Ὦ. Απία 

πεπισσ. Ῥοπυπί 1. Μι. 8. Οορί, 

(η) -ἰ- σε. Τ). εαΠί. (ο) ΒΟῦΠ.. 
Ο0ορί. εαπέ, Νοπῃ. Ο05ΠΠ85, χριστὲς 
ἅγιος. Βαλ]ά. υἱ ες. ΥΘΤΟΠ. ΟΗΥΥΕ. ε6- 
πιο] Ἱη Μ{. 6 οοἆά. ΟΥΡΥ. δέπιο], 

Οιίκέιιο ααποίιδ. Πήέιν, ἄ9ίΠ, 
ΒΟΡΙ,. 1. 58. 118. Μ. Η. (ἵπεκ- 
ἔγσπηα Ῥαγίο Γο1 ἵη ἄπε Ἱαςίῖοπς,) 
Οορί. Βαμίά. Ατπι, Ῥοἱ8. ν. Ύπ]ς. 

1. (εχς, οον0.) ΟΥΓ. Νοπη. 0051188. 
γ]είονῖη. Αιρ. (α) Ξ Ὀ. 6ορί, 
Άτηι, οαηί, νοετοῃ. «ο]Ώ. ο0ΓΏ. αὐτῷ. 
16. 69. 121. βαπ. Γογ. 1956. Ρ6ΓΠΙ. 

ΝΟΠΗ, (ὃ 5 ΕΠΣ, 28, 40, δΊ. 

Ν 

ποσο χβιστος 

(ϱ)Ξ ) 

ε 6 

ὁ υἱός. τοῦ ζῶντος. 

65. 64,19. 106. 149. 205. αἱ. 9]. Μι. 

Υ. αἱ. 11. Γιά. Βἶαν. ᾿ (8) σίµωνα ἰού- 

δαν. Αγαι. ἰοΐαί. (8) ἰσπαριώσου, Β0 

1. 99. Αγπιι 8σγ. Ρ. 115. Τῃ πι, 

6γαωεςα. Υμϊς, ε. αἰχιῖη. σα{. ὈΓίπ. 
{ογ. εγπι, αχ]. Α]οπίη. ύκαριώτην, 

Ἀντ. Ῥ. Μπι, σκάριωθ. Ἰ. Τί. σὸν ἀπὸ 

Καριώτου. ΒΥΤ. Ρ. ἵπ Πλ. ἀπὸ παριώτου. 
09. 194. ἀπὸ σχαριώτου. 19. (0) σα- 

ραδιδόναι αὐτὸν. Β001,. 69. 194. γυ]ς, 

τ{, κο. Τετα, (5)ΞΒΟΣΧΡΙ.. 5ΥΥ. 

Ῥογε. ῥ. εαπί. (ἱ)Ξ ΟΣΕΡ. 1513 
Μι. γ. 9ΥΓ. ΡετΕε. Ρ. βαλίά. Αγιο, 

γυῖσ, Εέ. (4) μετὰ σαῦσα (-]- δὲ. 
γη]ς. σετπι. πι. σαΐ.) σερεπάτει ὃ 
ἱησοῦς. ΒΟΡΑΙ.. 1. 69. 116, 194. 191. 
(εί, οπηῖξ6ο ὁ {ησοῦς, 145.) 918. Αάς. 

315, Οορί. ΒαΠίά, Άτα ασ, Τε, 
Οὗ5, Ο1175. ἵαπ ϱοπηπΙΕΠίΗΣ. |. μιτὸ 
ταῦτα] -- 41.295, Γεναπρε]ἰδίαγία. μετ” 

αὐτῶν. 98. Β]αν. 9. ΟἨτγε. αρ. ΥΠοίςε, 

(3) εἶχεν ἐξουσίαν. 149. ἵπ πι, Μί. ἱ, η, 

8, (119. ἀῑ5. (εἰῖαπι ἵπ Μί. ὅ οοάᾱ.) 
Ῥηίλσπι, Λαζεῦαί ροἰεδίαίεηι, ΝΕΥΟΠ. 

νοτς, οϱ)ς, (ϱ) -{- σαῤῥησίῳ, Μι, 
11. 
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“/ 2 / ΜΕΝ 1) υ ” | χά 

ὅτι ἐζήτουν αὐτον οἱ {ουδαῖοι ἀποκτείναι, - Ἡν δὲ ἐγ-2 
ΔΝ ς « ν ο. / 5 / ”” ιο Δ 

Υὺς Ἠ εορτή των ἰουδαίων, ἡ σκηνοπηγία. Ἐ έπον οὖν προς 9 
λος πλ Ν » . / 2 ” ν Ὁ : 

αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αυτοῦ' µετάθηθι εντεῦθεν, καὶ ὕπωγε 
.) Ν 4 4 ο Ν ς / / Δ 

εἰς τήν (ουδέν ενα αι οἱ μιαθηταί σου Φεωρήσωσι σου 
3/ ἆ . // ο. ὸ λ Δ 2 υ ο ” 

έργα 'σοὺ, ὦ ποίείς. ΌὈυθεις γαρ εν κρυπτῳ τὶ ποιεῖ, 4 
λ ὼ ϱ Νο δις ΗΝ ποτ ᾽ . Μα 

204 ζητεῖ Φντος εν παρρησίω είναι" εἰ ταυτα ποµείς» 
/ λ ” / »Χὶ Ν 2 λ 2 

Φανερωσον σεαυτον τῳ πθσριῳ. Ο0δε γαρ οἱ ἀδελφοὶ αυ- ὅ 
” 3) / ᾿ .] 2 / Ε / ον . ο” . 

ποὺ επίστευον εἰς αυτον. ΛΆεφει ᾱξ οὐν αυτοίς ο ἰ- 6 
Μ. ϱ Ν ο 5 ν ./ / ε Χ ιις / 

σους' ο Καΐρος 0 εμος ουπω παξεστη᾽ ο δε Άαίρος ο υµε- 
/ 8 4 ᾿ ιά / 

περος πάντοτε εστι ετοίρωος. Οὐ δύναται ὁ κόσμος µι- 7 
Γ ἕ πόλις  ὀ Χ δὲ μ ͵ . Ὦ μ ." μα 

σει ὐμας᾽ εμνε ὃε µΙσει οτι εγω Μαρτυεω περι αυτου, 
/ κ πα ι ” 3 ε ο” Μη οφ 

οτι τω 2ΘγΩ αυτου πονηρα εστω. Ύμεις ἀνάξητε εἰς 9 
Αύ. να / πλ ο αμ Νε 

την εορτην 'Ξ- ταυτην᾽ εγω οὖν ἀναξαίνω | εἰς τν 60β- 
λ / .// ο ς Ὠῃ] νο «5 Σο“ / Ὠ ; /Α 

ση» ταυτην᾽ οτἑεο παίρος οέος ουπω πεπληρώωτα!. 
Ὁ”ν Ἡ » λ ᾽ - 5) 9 .. / 

Ἕαυτω Ὁ Τ είπων Β 99 αυτοίς, εμεεινεν εν τῇ γαλιλαίᾳ. 9 

Σ/ 

κ ουσ. ὁ ή δὲ, Ρο αὐτὸς, 

(ο) μετὰ σαῦτα ἦν. Ο0Πγ9. ἵη οοπι- 

πποπίαγ. οίΐαπι ἵπ Μι. ὃ εοάᾱ. 

(4) ἃ. Ὁ. 61. 69. αἱ. 9. Μι. Ι. σ. 8ΥΓ. 
Ῥεις. ν/. οἈΠί, νετοπ. νετςο. εοἱῦ. 

σος. ΟΥΓ, Ῥα5. 0119, (είίαπα ἵῃ 

Μέ. ὅ εοἀά.) Τπεορἢγ]. εἁ. | ἃ σὺ ς. 
ἃ αὐτὸς 9. σου, ἅ σὺ 5. σου, ἅ αὐτὸς. ΛΙ. 

(α) ἐν παῤῥησίᾳ αὐτὸ. ὮΧ οαΠί. || αὐτὸς ] 

αὐτὸ. Β. αὐτὸν. Μι. 10. (8) -Ι- τότε. 

Ῥ. Τί. (εχςο. δα. Μπι. ἔοτ, 5ο. 
ππατί.) Ἠϊον, -- αά]ιο Απιρτοδίαςί. 

(6)ΞΕΏ. ϱτ. στ. 106. Ἐν. 19. 970. 

Ῥεγβς. ΑΓπι Γο5. Ου. Ἅ{() ἐλέγχω 
αὐσὸν. Ἠίπ. ΟΠἨΥΥ5. (είῖαπι ἵαπ Μι. ὅ 
εοἆἆ.) Νοπῃ, ΤΠδεορΙγ]. ἵΠ «ΟΙΗΠΊΕΠ- 
ἴαγ. (1) -- ΒΡΚΙΤΧ, 1. 49. 116. 
118. αἱ.4. Μι. 133 Ο0ορί. βαμίά, σαπί, 

νεγοὮ. νετς. οἱ. οοτῦ. ΟΥΓ. Ο0Ἠγς, 

εἰῖαπα ἵπ Με, ὅ οοἑᾱ. |. σαύσην αἆ 

φαύσηνΞξ ο. ΙΤ” Αμάδ Μί. 9 11. 

οσο. αἱ. αρ. ΥΥείςί. (9 ΡΕ. 

ῴορί. (απομ Θα ]ίά,) 9. 10ΓΑ9. ΒΙάγ. 

ῥαχ. ὙΥι]ς. Τί. (εχκο. Ὀτῖχ. σευπι.) 
Ῥοτρίνγ. ΕρὶριΠ. Οντ, ΟµΤΥ,, (οίαπα 

ἵη Με. ὅ εαὐᾱ.) Ηίετ, Λας. Αυςί, 
ασθεί. εχ Ν. Τ, οὔτε. ΤΠποορΗγ]. || 

Πος. 9ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. ϱγοςςθ. Ύυἱς. πῃς. 
(9569. ἄρτι ἱέθπα νῦν. ΟΠΓΥ5. οἱἶαπι 

1η Μί. ὃ ο«οἆᾱ, (Ώι) ἐμὸς καιρὸς. 

ΡΡΙ.Τ. 1. 69. 194. Μι. κ. (Άνπι, 
γυ]δ. ΤΠ.) ΟΥ, (η) πάρεστι. 48. 

(ο) -- ΒΚ. 1. 99. 49. 64. 118. 999 
31. 6. Με. Ε. κ. 8ΥΥ. Αντ. ῬετεῬ. Ρ]αν. 

γυἱδ. Τί. (εχς, Ὀχ]χ.) 0ΥΓ. 0Ἠ1Υ9, ἵπ 

Μι. ὃ οοἆᾱ, (δε ἵπ Μι. 3 εἰ 4 ος 

καὶ,) (5) Ξ- 40. 86. Ἐν. 26, Μι. 

8.τ. 10. ΥΓ, Αὖγ. Ῥετεε. Β]αν. 9. | 
αὐτὸς. ὮΧΤΤ, (αρ. Εϊτεα. ποη αρ. 

εοιρῖμιπ) 1. 42. 8. 118. αἱ. 4. 

Οορί. Βαλίά, Αγπιν Θγτ. Ρ. ἵπ πι, 8ίαν. 

ὃ. γυῖς. οαηῖ, νετοῃ. νετς, [ογ. ΟΥΓ. 

|. εἰπὼν αὐτοῖς, ἔμεινεν] εἶπεν αὐτοῖς, ἂν. 
Ὀγίχε νι, ν 



σΑβρ.νΙΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 44] 
4 Α / Δ ν // ζ ΔΝ Ην 

; 1ο Ὡς δὲ ἀνέθησαν 3 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τὸτε λαὶ αυτος 
/ 1.6 ο ] .” ᾿ [ο υ 

ἀνεδῃη 1 εἰς τὴν εορτή», οὐ Φανερως, ἀλλ. ὃως εν Έρυπτῳ. 
ο” ) ο ε] / ΙΙ ΛΝΙ Σ σε ο” // κ. ῥ 

11 Οἱ οὖν ουδαῖοι εζήτουν αὐτὸν ἵ εν σῆ εορτῇ, Λα ἔλεγον 
. 3 ] ” Ν Ν πἩ νε κὐ Ν 3 

Ί9που εστι ελεος» Καΐ γογγυσµος " πολυς περι αυ- 
.”. ο . χ πο 2/ // δν ών ./ α / 2 / » 

του ἦν εν ὃ τοις οχλοις οἱ ϱεν ελεγον οτι ἂγοαθός ες- 
/ 2/ 3/ ιά ” λ 2/ {7 

συ’ ἄλλοι } Τ ελεγον" 2οῦ": ἀλλὰ πλανῷ Ά σον ΟΥλονο 
3 ΔΝ / α:.6 ” ν. / ΔΝ 2 ο. ΔΝ κπ /΄ 

19 Οὐδεὶς μέντοι παρρησίῳ ελαλεί περί αυτου, διὰ σὸν φο- 
- / 

6ον τῶν ἰουδαίων. 

/ Ν ὁ ε ” ΄ . Ἡ 6 ᾗ «ϱ 9 

14 ΄ δη δὲ τῆς εορτής η Ωιεσουσης» ἀνεξη ο ἰησοὺς εἰς 
Ν Ἆ Ν. 2 / ας / {/ 6 ο” 

15 Το ἑερον; καὶ ἐδίδασχε, ἃ Καὶ ἐθαύμιοζον οἱ ἰουδατοε, 
/ . 6 ” [ο ., ὃ λ ϐ η. “” 

λεγοντες' πως οὗτος γρᾶμματω οἱδε, μὴ µεμαύηχως: 
, / ” ρω « ” Ν α’ ε) λ9 

16 Απεκρίέθη ! -- οὖν" αὐτοις ο {ησοῦς οι ειπεν" ή 2. δι- 
- ἃ 3 ”"/ 3 κ ” Ν ” / / ” ΄ 

17 δαχὴ ους εστι ἐµῆ, ἄλλα τοῦ πεμψαντὸς µε. Τὰν 
Φ Χ / ι ο” ρω / Ν. ” 

σις 9έλη το Φέλημα αὐτου ποιεῖ, γνώσεται περὶ τῆς 
” / 5 ” ο» 3 κ.α  ὁ - 

διδαχῇς, πὀτερον εκ. του 3Φεου ἐστιν, Ἰ ἐγὼ ἂπ' ἔμαυτου 
ω ε 9 ας ” ” λ / λ / 

19λαλώ. Ὁ ἀφ ἑαυτοῦ λαλών, τὴν δόξων την ἰδίαν ζη-- 
ο” ε Νὶ ω λ / ο” / ΓΑΣ ον .» 

σεῖ. ὁ ὃξ ζητὠν σην δόξαν του πειΨαντος αυτον» ουτὸς 

ν 1 δὲ, 
(4) ΞΞ- 64. οἳ μαθηταὶ αὐτοῦ. Μι. Β. 

9) Ξ:509. 920. Ἐν. 15. Μι. ς. Οπ5Υ9. 

ἵπ οοπππιεµίαγ. είἶαπα ἵπ Μί. 6 οοἆᾱ. 

Ῥορί ἀδελφοὶ αὐτοῦ ροπυπέ Β1,Τ. 15. 

το, τν. Ῥους. Ρ. 3ΥΤΓ, Ἠϊεγος. Οορί. 
Βαλίά. Βίαν. ΟΥτ. Ὀίτοαιε ἴοςο Να- 
Ὀεί νεγο. (8) -5 Ὀ. 64. 66. Αγ. 

ΑΠ. ΒαΠῖά. Ἀ]αν. 9. ὅ Ἡ οαπί, νοΓοῃ. 

νετο. ΟνΓ. ΟµΓΥς. ἵπ Μί, ὃ οοἆᾱ. εε- 

πια]. {Ξ-69. 015, οίίαπι ἵα ΜΕ, 
6 εοἆᾱ, ἓν σῷ ναῶ. δαΠΙά. Απο, ΦΥ: 

ΏΟΡ. πί νἰἀείαν, (4)ΞΏ. Αγπι, 

σαπ{. νετο, «οἱ ῦ. Έοςς. Τη αἲῑῖς ΤοσΠα 

πηνία. (κ) σῷ ὄχλῳ. Ὀ. (5: β.) 33. 

ΒΥΓ. Ρος. ν. Οορί. Ξαἡϊά, Υμὶς, 1: 

0) Ξ ΡαΚΙΜΒ, 10. 11.28. 5τ. 64. 
πο. Ἱοτ. 191. 995. Ἑν. 2. 8. 19. 24, 

86. αἵ. 98, Μί, 11. αἱ, 16. Εά, ΒΥΓ. 

Ῥευς. Ρ. (αοίἩ. εαπΠί, νεγτοηῃ. Τπθ6ο- 

ΡΗΥΙ. Ἐπέλγπι. (2) οὐχί. ἀλλὰ. 
ΕΚΤ. 4. αἱ ο. Μι Ῥ. 6. ο 1. 

Οπ1γς. ἵπ Μί. 4 οοἆᾱ. ὅτι οὔ. ἀλλὼ. 

Μέ.τ, {(α) σὸν κόσμον. Μί. ἱ.Π. Έ- 

(για. (Ὁ) µεσαζούση». Ὁ. Ἱ. 69. 118. 

194. Ρεειάο ϱ,τνς, (9)ΞΡΙ.Τ. 

(ἀ) ἐθαύμαζον οὖν. ΒΓΙ,Τ. 1. 49. Ἐν. 

ΙΤ. Μι. 59. Οορι. δαβῖά. ντ. ρ. 
ἵη τη. οαΠ{. νετο. σο1ῦ. «ο, ντ, 

(ο) Θιιοριοίο Πῖο [εσὲῖ, φιῖ Πέεγαν οι 

ἀἰαίοί 3 Απεί. ἆς ρυοπαῖθ. (8) -- 
οὖν ΒΕΗΚΜΡΤ, 10. 11. 86. 49. 51. 

61.63. 04. 69. 19. 91. 106. 124. 191. 

151. 995. Ἐν. 2.4. 18. 324. 36. 40. α]. 

40. Μι. ΒΗΥ. αἱ, 14. Εὰ. Βαμίά, ντ. 
Ρ. οἱίΗ, βίαν. (εχο. 9.9.) ΤΙεορ]ιν]. 
«{ δὲ, νεΓοῃ. Ὀτίχ. {059. -ἰ- Καὶ, οὐ). 
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3 / . . ” / .”» ἀληθῆς ἐστι, καὶ ἀδιχίω ἓν αὐτῷ οὖν ἔστω. Οὐ μωσῆς 19 
δἐὃὸ Ἑ Ν / Ν 2 ο ο η; ο κ. ”. / 

ἐδωκεν ὑμιν τον νόμου: καὶ οὐδεὶς εξ ὑμιῶν ποιεῖ τὸν νό- 
/ -” Γ » : ) 

μο τρε ζητεῖτε ἀποκτείναι; 5 ᾿Απεκρίθη ὁ ὀγχλος καὶ 90 
ο’ {/ / 2/ / ο”. 5 ο ᾿ 

είπε" δοεμιόνιον έχεις τίς σε ζητεῖ ἀποκτείιαι; Απε- οι 
ῤ Ἡ ε/ ” Α.. 6 ] ον ) / 2 / 

ρίέη " --ὁ {ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς' εν ἔργον ἐποίησα, 
λ / Ἀς ὰ ” ” 

καὶ πᾶντες «αυμάζετε Ἡ ἶ Διὼ τοῦτο. µωσῆς δέβωκεν 90 
ε λ ]ς / /”/ ] ος .) η / . ΔΝ 

ὑμιν σῶν ὃ περιτοµήν' {οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ µιωσέως ἐστὶν, 
5 .” ”, ἄ κ. / 1 / ”/ ἀλλ εν τῶν πατέρων") καὶ ἐν σαξξάσῳ ' περισέµνετε ἄν- Ἴ 
θρωπο.. Τί περιτομᾶν λαμωθάνει ὤνθρωπος ἐν σας- 99 | 
6 / ο/ λ 'ω 6 4 / Ὡ 2 κ ” ϱ/ 

ἄτω, ένα μή λυθῃ ὁ νὸµος µωσεως», Ὁ ἐμοί χολᾶτε, ὃτι 
Ν / 

η κρἰ- 94. 

νετε κωτ ὀψω, ἀλλὰ τὴν δµναίων κρίσω Ὁ κρίνωτει. 

ο /“/ / ο παν / 

6 ολον ονθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαθοάτῳ : 

5/ .’ ] ο” πο ον. Αι 

Έλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν ἱεροσολυμιτῶν' οὐχ, οὐτός ἐστω» 95 
εἰ ” . ω ΣΧ) ο "5 ’ ι . 

ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι: Ἱ Καὶ ἴδε, παρρησίῳ λαλεῖ, 98 
Ν υδὲ » ν 7 γ 2 α Ἡ -. )/ αἩ 

χω ου0εν αυτῳ λεγουσιε ᾿ ήποτε αληθῶὼς εγνὠσοιν 
᾿ Ἆ 

- Αλλά 97 
” ὃ / 3 τα οἳ δὶ Ν / κ ”/ 

σουστον οἱ ο.εν σούεν εσσιω ο σε χειστος οσον εεχ1” 

ο ΗΝ, π ε / 
οί ο χοντές» οτί ουστος εστι) Τ 0 χεέστος} 

“/ . λ / ΄ ο / 2/ ο’ 5 ” 

σαι οὐδεὶς γινώσκει, πὀθεν εστίν. ᾿Έκραζεν οὖν ἐν τῷ 98 
ο..." ; κ ” λ /  Ν 2/ 

ἑερῳ διδάσκων ὁ ἰησοῦς, καὶ λέγων' λαμε Υ οἴδατε, 

υ Έ ἀληθώς, 

(5) ἀπεκρίῤησαν οἱ ᾖουδαῖοι, παὶ εἶπον 

αὐτῷ. .. 49. α]. ὃ. 8υτ.ρ. ἵπ πι. | 
καὶ εἶπε. ὮΙ,ΤΧ. Οορί, ΒαΜίά. Λας. 
(4)ΞΡΩΗ. 1. 69. 19. 106. 996. Ἐν. 
24. α]. 19. Ῥ]μγεδνο, Μί. ΡΗΥ. αἱ. 

15. Ἐά. ΤΠεορΙγ]. (4) Οαπσι απίεςθ- 
ἀεπί]θης εοππεσίαπέ Ἐά. ΤΗΕοΡΗΥΙ. 

(16) ἐντολὴν. 68. Ίεσεπι, Οοἆᾱ. Ιαί. αρ. 
Ἕτασςπι. ἰέσεπι οἰγοιηιεκῖοπίδ, ως». 
(1) περισέµνεται ἄνθρωπος. . 28. 40.639. 

191. αἱ. 5. ΜΙ.10. (αι) -Ι- οὖν. Ὁ. (5ε. 
β.) 99. Άτπι, «απί. νογο. Ὀσίαχ. (η) -ἰ- 
πώ» .Τ).(5ί. β.) 6ορί. εσηέ. -- πῶς οὖν. 

ΆἉτγ. Α)ίΠ, (ο)ΞΧ. χωλὸν. Οὀπ]εςί. 
(ϱ) κρίνετε. ΒΡΙ,Τ. Μι. ο, χ. ΟΥΓ, 

(α)Ξ Ι.Χ. 069. αἱ, Ἰ. Μι. τ. Οορί, 

γυ1ς., Π18, νεΓς, δ6ΙΠ1. ΟΠΠΙΠΟΥ, Όὺ:, 

(Ε) µήσι. Ὦ. 49. 108. ΟΓΥ5. 5οππο!, 
οἰίαπα ἵπ Μ{. 4 εοάἀ. (8)Ξ 45. 69. 
606, Ἀντ. Ῥετς. Ρ. Ἐιμ. Βαμίά, Ἀ]αν. 
Νοπη, (6) καὶ οἱ ἄρχιονσες. ΑΤπι. οἱ 
ἀρχιερεῖο, 11. νεῖο. {0Γ. οἱ ἄρχοντες καὶ 

οἱ ἀσχιερεῖρ. δαλία. (α) Ξ ΒΡ (5ἱ. 

β.) ΚΙΙΤΧ. 1. 19.98. 40. 65. 69. 116. 
118. 194. αἱ. 9. Μί.α. 1. 5. 10. Κά. 
Αγγ. Ῥετβ. νν. Οορί. Βαμίά. Ασπις 

δαν. Υυ]ς. Τί. (οχς, Ὀσίκ.) Οτίρ. Ρἱ5. 
Ἐρ]ϊρῃὰ. ΟΥντ. Πδίάογ. Ῥε]α». ΟΗΥΥ5, 
(είῖαπα ἵπ οοὐᾱ. απ. Με.) Νοπῃ. |. 
Ἠαλεπί Βατβεγ, 6. Ἀγτ. Ῥετς. ρ. 1. 
(οίμ. Οµ1Υς. Ἰηπ ἰοχία, ΤΠεορΙΥΙ. 
(α) ἔρχεσαι. Εά. οἰςενίγ. ἔλόμ. . 1]. 

(5) -Γ οὖν, 191. ίοἱ. Τετί. Πας, 



6ΑΡ. ΥΙΠ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 4456 

"2 μαἳ οἴδατε πόύεν εἰμά" Ἐ καὶ ἀπ ἐµαυτοῖ οὐκ ἑλή- 
. / ΔΝ πο, ε] « ω 2 

λυθα, αλλ ἐστιν ὀἀληύμνος ὸ πέμψας ε, ον υμεις οὐ 
/ ολ σ’ / / ω ) 

90 οἴδατε. Ἐφωὼ 3 ῇ οἶδω αὐτὸν ὅτι παρ αὐτοῦ Ὁ εἰμε 
ω η κα ΔΝ 

90 κὠκεῖνός µε ὠπέστειλεν. Ὁ Ἐζήτουν οὖν αὐτον πιᾶσαι ᾱὲ 
Ν »Ν{λ 2 / σ 5 ος 6 λ ο” ο τα ./ 

καὶ ουδεὶς ἐπεεαλεν ἐπ αὐτον "την γειρω, οτι οὕπω 
ώλ / ” ” / 

81 ἐληλύθει ἡ ὥρα ωὐτοῦ.} ᾖ Πολλοὶ δὲ ἐν τοῦ ὀχλου” 
3 / ' 3 λ ἎΝ Ν΄ “/ // 5 ΔΝ 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτον, καὶ ελεγω" ὃ--- οτι οὁ χριστος, 
ο .”/ Ὦ ν /” / ο” ϊ ὅ {1 

όταν ἐλῥη, Ο0 μήτι πλείονα σηµεῖα  -τούτων 'ποι- 
12 / ” 3 9 ” ως 

ἐποίησεν: Ἡκουσα» οἱ Φαρισαῖοι του 90 ᾖσει ὧν οὗτος 
”/ / Χ . ο ηκά 1“ τν 8 / 

ὀχλου γογγύζοντος περὶ αὐτου "ταύτα, καὶ ὠπέστει- 

λαν Ὦ οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀργιερεῖς ὑπηρέτως, ἕνω πιά- 
] ω 9 ' 

ο Επ οὖν 9 Τ ὁ { αι ᾷ δν ν λ / 

σωσιν αυτον. ίπεν ου (ήσους ετι Φον χάθονο» ο» ο] 

) « ” ) ντε / ΔΝ Χ / / 

μεθ υρῶὠν 1) χω υπογ0) προς σον πέρψωαντὰ (4ο 

. Τ δε. ὃν σοι 9 Τ αὐτοῖς. 

(α)Ξουίς. Εἱς. (0ἱ Ιαῦοέ.) ΟΥ. 194. αἰ. 9. Μί. 9. Ὑπϊσ. Τε, (εχο. 
ἵη ΜΕ. ὅ εοᾶά. Τεγί. καὶ οἶδα. Μί. Ν. «εαπί.) ΟΥ. ΛΗΙ αἰῖο οτά. (5)Ξ-50Ό 
οὐδὲ οἴδατι. Ἠϊ]αν. {(α)Ξ ΒΡάΗΙ. ΙΤ. 1. 99. 69. 194. αἲ. 4. Μι. ς. 8ΥΓ. 
ΜΞΤ. 10.51. 69. 64. 69.91. 106.108. ἍΆῬετες. Ατ, ρ. Οορί. ΑΙ, Αγπι. σοίς. 

194. αρ. Βϊτει, 191. 191. 142.101. Ὕυιρ. Ἡ. Οὐτ. (ἱ) ΒΡΕΙΤ. 1.98. 
205. Εν.].4. 19. 386. αἰ. 90. Μι.ΞΒΗΥ. 49. 03. το. αἰ. 6. Μί. 5. ΟΥτΤ. ΟΗΥ5. 
2Χ9ἱ. 10, Εά. δαμίᾶ, Άτα. 8στ.Ῥρ.ο.  οἴῖαπι ἵη Με, ὃ «οὐ ἆ. (ἱ)ΞΒΟΙΤ. 
πςί, 9ἱαν. υἱς. νεγο.σεγπα. πανί, ζου. 1. 10. 90. 61. 69. 15τ. 926” αἱ. 11. 
Οοεἵς, (9) εἷι. Τά. Νοπῃ. ἐλήλυθδα, Μι κ΄. 5. ᾳ. 0, "δα. Απ 

υγ. ΠίθΓ0. (6) -]- καὶ ἐὰν εἴπω, ὅτι (οίμ. 8ίαν. Ὑμ]ς. Τι. (χο. σαπί.) 
οὖκ οἶδα αὐτὸν ἔσομαι ὅμοις ὑμῶν  Όστ. 0ἨΤΥ5. οιἶαπι ἵπ Με, ὃ «ο. 

ψεύστης.194.8αΧ. Ἱέοπα, τορα(ἴίο ρτα- Ἅ{) πειε, . Β]αν. ἔχει ποιῆσαι, ΟΥΤ. 

ετοα καὶ [δα αὐτὸν, ὅτι παρ αὐσοῦ {1) πο. Τ. 69. γτ. Ὑπ]ς. Τί. εχο. 

εἷμι, κἀκεῖνος µε ἀπέστειλεν, (οί 5οἩοΙίιο  γετοῃ. ΡΓῖΧ. (αι) 5 Ὀι,. 1. 850. 

η πῃ, αάάῑίο : εἰς σὸ ῥωμαϊκὸν εὐαγγέ-  «ΆΤΙ. εαηΐ, νοΓΟΠ., νοτς, εοἱΡ. ΟἨΤΥ5. 

λιον τοῦτο εὗρον) 161. Τοίιβ νουειιδίο:  είῖαπα Ἱπ Με. ὅ οοάᾱ. (η) ὑπηρέστας 
Έρο (αιίεπι) «οἷο ει: εί σὲ ἀἰπεγο, οἱ ἄρχιερεῖς καὶ οἳ φώρισαῖο. Ὦ Ρα. ΑΠ. 
φιία πεδείο ειηι, εΓΟ οἱηιδ[ῖν υοὔΐδ,πιεπ-  «ΑΠίετ εί α]ο οτάΐπο ο]. (ο) 5 

ας : εἰ (εβο) δείο επι, φμίσ αὖ ρρο ΒΡΒάΗΙΙΜΣ. (8ἱ.π.) 10. 11.98. 
θιώπ, εἰ ἔροε πιε (πιἰοῖ{) δοἳἱ. Μπα δεν.  ὃδ. ὁ0. 40. ὅτ. 61. 69. 04. 69. τὸ. 9Ι. 
πιαγέ, ἐοἱ..  (ἆ) -ἵ- καὶ ἐζῶλθεν ἐν σης 106. 194. 191. 181. 151. 995. αἱ. 40. 
χειρὸς αὐτῶν. 19. 69. Ανπη. (ϱ) τὰς Μι, Υ. 51. 1Τ. Εὰ. 9ΥΥ. πίγ. Ῥετς, ῃ. 

χαρα. . 1. αἱ. ὅ. Μί.]. Ἐά. 9γ9. Οορί. δαλίά. Ατπι, ἀοἱίΠ. δίαν. δαΧχ. 

Οορι. 8ὺτ. Ρῥ. Π]5. γυς. 1. (οχο. Ὑυ]σ, ης, οαΠ{. ΥΟΤΟΠ. νογς. οοτὺ. 

εαπί.) ΝοΠΠ.Ίτεη. (8) ἐκ σοῦ ὄχλου ὨὈΤΙΧ. (05. Το), πιαγί. {οἱ. ΟΠΊΠΊΟΓΟ 
δὲ (οὖν) πολλοὶ. ΒΙΤ. 1. 48. 49. 09. Ευίλσπι, ΈΠμοορΗγσ!, Λας. Ὠσάα, 



444 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
/ 7 Α ) Ην - ιν Ῥ 12 ἡ 

Ζητήσετε µε, καὶ οὐχ, εὑρήσετε' χαΐ οπου Ρου εί εγώ, 94 
ε , ει / ” ιο ο” ε4 -” ΔΝ « 

νµεις ου δύνωσθε ἐλθεῖν,. Ἐνέπον οὖν οἱ ἰουδαῖοι προς εου- 9δ 
, ” ον / / ια, « ” 3” ε 

σους' που οὐτος ϱ/ελλεί πορευεσθα» οτι Ίμεις ουχ. ευ- 
/ «σας 4 ή” γ κ. Δ ὃ Ν νο: / “ 

ῥσομιεν αυτον: "μη εἰς την ὀιασποραν των 6Λλ.ηνών 
/ / Ν Ν υ] / 

µελλει πορεύεσθαι, καὶ διδάσλειν τοὺς ἑλληνας: Τές ος 
3 [η α” ο. φ 6] ιά ν / / Ν « 

εστι "ουτος ο λογος, ον είπε ζητήσετε Φε) καί ουχ. ευ- 
΄ Ν . Ρ .}. αμ ε υ . δύ θ με θ ” 

ϱησετε' καὶ οπου Τοδείώ εγω, μεις ου ὀυνασύε ελύειν; 

ι] Ν ” ο ’ « / πο] / α- ο) ε ” 

Ἐν ὃὲξ [σῇ ἐσχάτη ημερα Ὁ τῇ µεγάλη τῆς εορτῆς 37 
ϱ / εν ω ή ν 2 - κ, ΜΜΑ ” 

εἰστήκει ο {Ἴσους, πο επραζεν λεγων᾽ εαν τις διψὄ, έρ- 
/ ’ /“/{ / ϕ 2 ΔΝ 

χέεσύθω Χ πρὀς µε, Ἔ καὶ πµέτω, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμε, 958 
-. Ἀ 5, ς Ν δε ν 2 υ. / , 

χαθως είπεν ἤ γραφη, α. ποταμοί εΆ της ποιλίας αυ- 
-” ε,) ο . ω) Ν .’ λ -- 

του ρευσουσι ύδατος ζώντος. Γοῦτο δὲ εἰπε περι του 29 
/ επ ο.) / 8 ο / » 

πνευµωτος» ΄ οὗ Ε(νελλον λαμοανειν οἱ πιστεύοντες είς 
υἩ οκ ε//  ψ Αν 1/ Ν ιο μσί Ῥ “ “ α 

αυτον οὐπω γαρ Ίν πνευμα - αγιο οτι Ξο 
ω .’ ν ν “”/ 

Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. ᾗὉ Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὀχλου, 40 

ΡΟ) έἷμ,. 

(ϱ) Εά. Αδίπ. Αγ. οἈπί. νεις. «οἱ, 

Νοπῃπ. ΤΠπεορΏγ]. Ἠίίαπι νε, ὅθ. 

(α)Ξ6Ι. 0Ἠτγς, (είῖαπι ἵπ Με, ὅ 
οοἁᾱ͵.) Νοπη. || ἡμες Ξ Ὁ. Μι. 5, 

γυὶς. Τί. Τη αἲῖς Ίοσυπα πηπίαί, | 
πορεύεσθαι αἆ πορεύεσθαι Ξ- Μι, κἈ 

(0) µήαι. Ὁ. (5) ἔόνων, Ατπι, 5εή- 

ἴυπι, Ὑμ]ςσ. σαί. ἔᾳτ, οοἱῦ, δὶο πιοχ 
Πἰεγυπι. (6-1. δΊ. 61. 91. αἱ, 9. 

Πατ]. ΟΠΓΥ5. οίίαπα Ἱη Μέ, ὅ οοἆᾱ, 

Ῥορί λόγος ροπιπέ ΒΡΙ,, 1. 44. 69. 
Μι.τ. 11. Άτπι, (4) σῆς µεγώλης 

ορί. | ξ- σῇ µεγάλη. 19. 999 {ργ, 

(8) Ξ Β. σαπί. νεγος, ΟΥΡΓ. Υ ἱοίοσίη, 
βεππε]. Λας, αἱοιβί, (Υ) Ῥοδί γραφὴ 
1η(οΓς(ΙηςισΠάΠι 6556 «οεηδιεγηπέ 

ΟΝ9Υ5. Τποοραγ]. Επίγπι, δίο Βνγ. 

Ῥεις.Ρρ. (2). ΒΕ, αἰ.195. Μι. Υ. 

αἱ. Ἰ. ΤΠπεορΗΏγ!, (4) Ξνετου. | 
εἷν αὐτὸν] Ξ- 0118. οίῖαπι ἵπ Μίέ,. ϐ 
οοἆᾱ. εἰς ὄνομα αὐτοῦ. β]αν. γεσθηί, ο. 

(0)ΞΚΤ. 42. 91. 8υγ. Ῥετες. Οορέ, 
Βαμίά, ΆΑτπιι Ὑυ]ς. Τί. (οχε. οαΠίέ, 
Ρε]χ.) Ο5ἱΡ. απαίεν, Λ{. ΟΥΣ, Νοπης 

Ηεδγο]ι. Υ Ιείοτῖη. Απιρι. Πεν. Λας. 

Ωα.5ί, εχ Ν. Τ, Βεμο]ῖα ἵπ Μι. α. ᾱ, 

(ο) -|- ἐπ᾽ αὐτοῖς. 1) ἃ υτὶκ. -]- ἐπ᾽ αὐ- 

ποὺ. Ὦ κ (85. β.) σαυέ, οί. | -ἷ- 
δεδοµένον. Ὦ. 9γτ. Ῥετες. 8υ5, ῥ. 6. ἂδί. 
ῥ]αν. ].9, 9. γιὶς. ΤΠ, (εχς. οαηί, 

Ρε]χ, Πατ) Ληεί. 4ε τεῦαρί, Ύϊς- 
ίοτίη, ΑπΦ, Απιῦυ, Ίιεο. Θα. εκ 
Ν. Τ. βεποΙοη ἵη Μι. ἆ, --- δοθὲν. Μι, 
1]. οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, τουτέστι 

δυθὲν. ΟΠ1Υε. ΤΠεορ]ΥΙ. -- αοοερέιώι 
βαμίᾶα, () - ΡΤ. 9189. αἰ. 10.) 
αἰ, 16. ρίαγσεξενε. Μί. ΒΗΥ. αἱ. 99, 

γιά. Οτὶς. ίοτ, (Φεπιεὶ Ἰαβεί.) ΟΥΓι 
01175. είίαπα ἵπ Μί. ὅ οοἆᾱ, Τίερ« 
ΡΗγ]. (6) ἔκ τοῦ ὄχλον (λαοῦ. Τ,.) 
οὗν, ΟΠΙ650 πολλοὶ, ΒὉ Ὀ[,Τ. 1. οορι. 

Βαλίά. Ὑμ]ς. Τί. οχο. Ὀεϊκ. Ρετπα, 
Μπι, ραί, οἱ ἔκ σοῦ ὄχλου. ΟΓὶς5. σερ 
ἔκ σοῦ ὄχλου. Άτπι. οἱ οὖν ἔκ ποῦ ὄχλου 
πολλοὶ. 194. δεν. ἔκ σοῦ ὄχλου οὖν 
ἄκούσαντές τινες είο. ΟΥΓ, πολλοὶ ἀκού» 

σωτε εἰς, ραΐ. Μπιν αρ. Β]απε[ι. 



6Α5, ν1Π. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 44δ 
/ Ἆ ’ ” 23 ων. ρ , 5 2. ε// 

ἀκούσαντες | τον λόγον, ελεγον᾽ οὑτος εστιν ἀληθώς Σο 
/ 1/ ” ου ώ 2 ε / 5/ 

4] προφήτης. Άλλοι έλεγον’ οὐτὸς ἐστι ο γβιστὸς. δζλ- 
Νε ο ὁ λ νν 5 ” / « λ 

λοι-- ὃὲ ελΕΥο»᾽ µ γαρ εν τῆς γαλιλαίας ο χβίστος 
”/ ο λ ο” ϱ/ 2 .” / 

42 έρχεται: Ουχ/ ἡ γραφή ειπεν οτι ΕΆ του σπέρματος 
κ Χ Ἆ Ν . / .. α λ “/ 

δωθὶδ, καὶ ἀπὸ [βηθλεὲμ τῆς κώµης, 1 ὅπου ἦν δωθὶὸ, 
]ς 6 - κ 2/ ν 4ζλ Σ ’ [οἱ 132 ο, λ 5 / 

40 ο χρίστος ερχετας; χισµμα ουν εν τῷ οχλῳ εγε- 
“/ 2 » α 4 Δ κ 2 Σο / ) 

44νετο. δι αὐτόν. Τωὲς δὲ ἦθελον εξ αὐτῶν πιάσαι αἲ- 
/ 3 . Ν Αλ ΜΜ.) δὴ λ ο”, ωά 

46 τὸν ἀλλ οὐδεὶς ἐπέδθαλεν ἐπ αὐτον τὰς χείρας. Πλ- 
ϐ : Ὠ ο δ΄ -ς / Ν να 3 ᾿ ρω ο ; Ν 

ον ' ουν οἱ υπηρεται προς τους ὤθχμερεις ΄λαι φαρι- 
φ // λ α᾿ . ρω ϱ) ο” Ν / . 3 / 

σαιοῦς. Χοιί εἰπον αυτοίς εΕίΥΟΙ᾽ διὼ σί οὐκ Ίγόῶγετε 
/ η] / στ 6 / // »Ἆ/ 6 

46 αὐτόν; ’ Απεκριθησαν Ὁ οἱ υπηρέται" οὐδεποτε 3 ούτως 
δν μᾷ ./ / 9 .” ες 3 βρε 

47 ελαλήσεν ἄνθρωπος, Ἰμ-- ως οὔτος 0 ὤνθρωπος. Απε- 
β 5 ο πλ ντ κ 2 ως ” μον κ Χ΄ {τς . 

Ἀριύησον "---ουν "ἄντοι οἱ φαρισοιοι ή πα υμ.είς 
/ 3 ω 2 / 2 / 5 

48 πεπλάνησθε; ή τις ἐν τὼν ἀρχόντων επίστευσεν εἰς 
μΝ νὰ. Ν Α 5 ω / [ η ον ο ρ’ ε Ν 
49 ὤυτον, Ί εΆ των φαρισαίων 3 οοὖγλος ουτος, ο μἠ 

λα ην / τπτ / /./ 3 / / 

50 Ωὠσλων πον ν9µμο» επεκατοαροωπο είσε. Λεγει νικὸ- 
ὃ λ » ν ο 2 αν κ σος Ν ο κά 
Άμος προς αὐτυύς» ο ἐλθων ἃ --- νυΆτος : προς αυτον» 

(8) Ξ-106. Ἐν. 44. Μι. 16. σῶν λόγων.  ν. 44. Ῥετδ. ρ. Νοππ. (ρ)Ξ Δε 

- Ααν. 9. Ἰ. 9ΑΧ. οαηί. 

ῬΡΕΒαίιΤ. αἱ. 44. Μι. ΗΠ. αἱ. 6. 9ΥΓ. 
υἱγ. ΟοΡρί. αοίμ. Β8]αν. 1. 9. 9. Υιἱς. 
11. ΟΓἰρΡ. | -ἰ- τούτων 9. τοῦτον 5. αὐτοῦ. 

ΑΙΠ. (5)Ξξ{ά. | οὗτος πα ἄλλοι ὃὲ 

ἔλεγον Ξ- Μ. 19. 906. ΑΙ. Μι. Β. αἱ]. 
Ώ.νοτςο. (1) οἱ δὲ ΒΙ,Τ. 1. Μέ. 5. ς, 
ΒαΠίά. β]πν. 5. εἰ εὰ. ΟΕτἱ5. ΟΥ. θιῖ- 
ὅαπι αιίεπι, Ὑαἱς. ΤΠ. |. -- δ. Όρια 
Ἡ5. 19. 96. 40. 61. 64. 69, τὸ. 106. 
191. 151. Ἐν. 2. 18. 94. ΑΗΙ. Μι. 
ἩΥ. αἱ. 16. Ἐά. 8ντ, αἱ. 6οἱμ. 

() 598. 
(4) ἔρχεται ὁ χριστὸ ὮΒ],Τ. γυις. 

«ο]ῦ. «οτΏ. 5ετπι. {ωβ. Μπι. σαί. | 
Ῥοπη]ΐί απΊο ἔκ σοῦ σπέρματος, δαἡ1ς, 

Άπία ἀπὸ βηθλιέω, ὉΌορί. Απίο ὅπου, 

Τ. εαηί. (1) ἐγένετο ἐν σῷ ὄχλῳ. Ὦ 
1:Τ. 194. 151. Εν. 44. Μι. «. Υιῖς. 
Τ:. ἐγένεσο εἰρ σὸν ὀχλον. Ὦ. (πι) αὐ- 
τώ.θθ. (η) Εά, δὲ Ὠγίχι (ο) 

(ᾳ) ἐλώλησεν οὕτως ἄνθρωπος, Β],Τ. 

9, ΟΡ, Ο7Τ. ΟΠΓ19. ἵπ οοππιθηίατ, 
5. | 5- ἄνθρωπος. Μι. τ. χ. (1)Ξ-Ξ 

ΒΙ/Τ, 990. 990 Οορί. ἔοτ. Οτὶᾳ. 
ΟΥ. 009, ἵπ ΜΗ. 9. λ. πος αἰε]ηρ]ε. 
η «ο ΩππθηίαΥ. ὡς λαὶ οὗτος. ΥΙΟ. ὡς 

οὗτος λαλεῖ. Ὦ. «απέ. ο. «οτΏ. ὧς 

οὗτος ὁ ἄνθρωπος λαλει. Ὁ. 9. 8ΥΤ. ΑΤΤ, 

Ῥετθ. ρ. Ἀγτ. Ἠϊεγοι. Μπι, πιατέ, 

()Ξ0. 1. 296. Ἑν. 2. 3.9. Μι. Η. 

Φ7γ. Ῥεΐεε. Αιτα. βαΠί4. Ἀ]αν. 1. 9. 

σαπέ. Υεις. ο0ἱΡ. «010. ΟΥ5. δὲ. Οομε. 
(0)Ξ8.28. 69. 956. Ἐν. 936. Άτα, 
[ο55. (4) ἐπάρατοι, ΒΤ. 1. Οτϊς, 

Ο55. ἵπ οοπηπιεπίαγ, οἱ αΏδὶ, 0Ἠπγο, 
ἵπ ορπιπεηίαΤ. (κ) σπρὲς αὐτὸν Ἡν- 

ατὸς. 198]. 151. 990. Ἐτίκ. {ογ. Ρος. 
σποὺς αὐτὸν (σὲ) «πρότερον (οπηΐθεο νν- 
απὸς) ΒΙ,Τ. Βαλίᾶ. νους. ΟΨΓ. υκτὸς 

πρὸς αὐτὴν πὸ πρότερον. ο, 118, 



446 ΤΥΑΓΓΕΛΙΟΝ σΑβΡ. ΥΙΙ. ΥΙΊΙ. 
ο φ Ἡ . ο /)/) ο » / / α. 4 Υεἰς ὢν ἐξ αὐτων ἩΜῆ ὁ νόμος 3 ἡμῶν" κρίνει τὸν ἄν- δΙ 

. λ ΄ ι) ” 

θρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούση παρ αὐτου 3 Οο πρότερον κοὶ 
ο ” / ω (0 κ. πι ρολ Δ 
γνω τί ποιει; Απεχρί Ἴσαν κα εἰπον αυτω' µη καὶ 52 
ΔΝ , υ- / μα 4 / 1 σ 

συ “εκ τῆς γαλιλαίως εἰ; έρευνησον χα δε ᾱ, οτι προ- 

Φήτης ἐκ τῆς γαλιλαίας͵ οὐκ τοο ἐγήγερται. 
η ΔΝ ο /“”/ . ο” 

σον οἱχον αυτου. 59 
Ν 2 ΄ μ. 

Ξ- Καὶ 6 ἐπορεύθη” ἔκαστος εἰς 
σα] . ν/ 2 ρ // ο. α. ὁ ο”. 3 -” 

Ξ- ἳ [ησοὺς δε Χ ἐπορεύθη ; εἰς σὸ όρος τῶν ελαίων. 1 
3/ Ν / /“”/ / ΔΝ 

Ξ- Όρθρου δε Ἀπάλιν Ἀπαρεγένετο" εἰς τὸ ἑερὸν» οκ) 2 

τ σ 

Ω2 πρῶτον. ἔοο ἐγείρεται, 

ΡΕΠΙΟΟΡΑ ΡΕ ΑΡΌΙΤΕΗΒΑ. 

1) εοᾶΐοςε Ὦ. 

52 Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς σὸν οἶκον 

1 ε Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύβη εἰ σὸ ὄρης 
9 πῶών ἐλαιῶν. "Ὄρθρευ δὲ σώλιν παρα- 

/ . απ ΔΝ . -” ε Ν 

φίνεται εἰς πὸ ἱερὸν, καὶ πῶς ὁ λαὸς 
9! Ν Αν) 
Πογετο προς αυτον 

{απ ας οοάἑεῖδιις. 

58 Κι) ἀπῆλβιν ἕκαστος εἰς πὰ ἴδια 

Καὶ ὁ ἵη- 
μον ἅ / 9 Ν 9 - 

σοῦς ἐπορεύετο πρὸς σὸ ὄρος τῶν ἔλαι- 

ϱ ὧν. Ὄρθρου δὲ πάλι βαθέος ἤλθεν 
ὁ {ησοῦςφ εἰς πὸ Ἱερὸν, καὶ πῶς ὁ ὄχ λος 
2! . Ν Γ ἐδιδ ο νν 
ἤρχετο" καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτού,. 

Ι (α]. σὸν τόπον) αὐτοῦ. 

194. σρὸς αὐτὸν γυκφὸε σὸ σρῶσον. Ὅ., 

Αη. Απ. 8ΥΥ. Ρ. (τὸ φρῶτον ο. αξί.) 
' σαηέ. οο)δ. σουῦ. ᾖ(γ) Ξ Τι. 1493 
Ἁπία ὁ ἐλέὼν ροπ]έ Ὁ. οαηέ. [-- ὦν. 
1. 3σγ. σαπέ. (οἱ. (4)Ξ61. Αίας. 
4ρ. Εε]Ι. Μι. 23 ὑμῶν. 16. ΑΠῑας. Με, 

Β.1.ο. Ἰ. Αιπ.. (α) ΒΡΙΗΤ. 1. 969. 
42. 09. 106. 118. 194. 121. α1. 4. Μι. 
5. 11. Ου. ΟΥΓ. Απίς παρ αὐτοῦ ϱο- 

πσηί Ῥ]ονίαιο ]αμάαίογυα οί Άτῃ. 
νους, «οτΏ. οοἱϱ. Πίοπι Ὑπ]ς. Εεὶχ. 
(1). ἔπιγνωσθῃ. σί ἐποίησεν, Ὦ. εφηί. | 

σοιεῖ] ποιήσει. Με. 11. ἔο5. (9) ἄα- 

{ἐ115, Υ αἱς. νετς. ἴογ. «ο]ῦ. 56ΓΙΠ. 
Μπι, σα. (4) -ἰ- τὰ γραφὰς. Ὁ. 

(5ἱ. β.) εαπί. Ἱέεια 299. Βαμίά. Υ υἱς. 

οἆ. Πέ. (εχκο. υεὶχ. δετιι. Μπι. σαέ. 
Του, επππιον.) Ας. (6) ἐν σῆς γα- 
λιλαίας προφήτης. ΒΙ.Τ. Ἐν. 40. γαῖς. 

Ουιίςσ. Οστ. ΟἨΓής. είῖαπι ἵπ Μι, ὅ 

σοσᾱ. (080 (5ε.β.) 5 ἵππι, Ἠ. 

1. 99. 96. 42. 151. 161. 999. Ἐν. ὅ. 
αἱ. 9. Ἀντ. αίγ͵(8Υ5, Ρ. αδοαίτος, ἵπ 

κ.) ΠίΠ, βαλμίά,. (οἱμ, γυὶς. Τε 

ἐξέρχεται οὐδὲ ἐγείρεσαι. ΟΤΙΡ. (6) ἔπο- 

ρεύέησαν, Ὦ3. 1. αἲ. 3. Μέ. 11. ἀπρλ- 
εν. 10. 11. 69. 91. 118. 145. αἱ. 90. 
Μι. Υ. αἱ]. 10. ἀππηλόον, 869. 194. 191. 
149. 918 (ο. αἱ. 9.) 22603 ο00. α]. 4. 
|| ἐπορεύβη ἕκασσος καὶ ἀπηλόεν, Μι. κ. 

|| ἐπορεύθη αά ἐπορεύθη Ξ- Μι. 1Τ. Ι ν.. 

Ρ8Ξ-εοἵΒ. (1) σὰ ἴδια. 69: σὸν σόπον, 
1. Οορέ. Αγπι. (4) καὶ (ὁ) Ἰησοῦς. 69. 

9Ι. 118. 194. 918 (ο. αἳ. 9.) . αἰ. 19, 

Μι. Υ.αἰ. Ἱ. (1) ἐποριύντο, 8. α]. 9. 
αδοεπέ, «οἱ δ. οογΏ. (1) σρὸς. 16. 
(11) --9395. πάλιν βαθέος 9. βαθέως. 1. 

40. 118. 191. αἱ. 24. Μί. Υ. αἳ. Ἱ. 
Εά. Εαίηγαι, (η) παραγίνεσαι. Τ). 
ὦλθεν. 194. 918 (ο. αἰ. 5.) αἰ. 905. Με. 

γ. αἱ. Τ. Γά. 8γτ. ρ. Ασπις Υμἱς. Τί, 
παρηλθεν. 64. 69.  -ἷ- ὃ ἰησεῦς. 191. 

α]. 11. Μι. Υ. αἱ.6. Εά. ' (ο)Ξ609. 
194. 9980. | λαὸς] ὄχλος. 8. αἱ. 10. 

Μι. ᾱ. ΙΙ. |. ἄρχετο] ἐρχέμενος. Μι, 

ΙΤ. | πρὸς αὐτὸν ΞΕ(ΞΗ. 995. αἱ. 11. 
Μί. 6. Γ. 
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ως ην ν ΕΑΑΑΜΗ καν λε ο ιέὰ ο ος ον. 
-- πόους 0 λαος ΊΘχΕΤο προς ουστον Ρ ου χαθισας ἐδί- 

δε δασκεν αὐτούς. [ᾳ”Αγουσι” 7 δε” 5 οἱ γραμ.- 
νι . » Σ// ϱ υ- ε Ν 3 ον πι ο» 

--- Αωτείς και οι φαρισαµοί προς αυσον ου υνοιί- 

αώῤκ . / / / λ / 
Ἕ- 00 εν (ιοιγείο καωτειληρωμενην Ἀαάὶ στησαντες 

. .. Μη” ζ ' / 4 ᾽ ο// 

48 Ἔ αυτην ὶεν µέσω, Υ Λέγουσν Ζαυτῷ 3 5δ- 

Ξ- δᾷσκωλε, Ὁ αὗτη ἡ γυνῆ κατελήφθη έπωυ- 

6ὅ Ξξ ποβώρῳ΄ µοιχευοµένη ἆἃ Ἐν δὲ τῷ νόµιῳ µιωσῆς 

Ε εοᾶίςε 1. Γπ ας οοςἰοίδιςε 

3 "Αγουσι δὲ οἱ γραωματεῖς καὶ οἳ | 8 Φέροσι πρὸς αὐτὸν (α]. παὶ προσή- 
Φαρισαῖοι ἐπὶ ἁμαρτίῳ γυναῖκα εἷ- 

λημμένην. καὶ στήσαντες αὐτὴν ἓν 

4 µέσω, λέγουσιω αὐτῷ ἔκπειράζοντες 

αὐτὸν οἱ Γερεῖς, ἵνα Έχιωσιν κατηγορίαν 

αὐτοῦ. διδάσκαλε, αὕστῃ ἡ γυνὴ κα- 

σιληπται ἐπαυτοφώρῳ μοιχενομένη" 

Ὁ ΜωῦσΏης δὲ ἓν σῷ νόµῳ ἐκέλευσεν τὼς 

το φοιαύσας λιθώζειν' σὺ δὲ νῦν σί λέγεις; 

νεγκαν αὐτῷ) οἱ ἀρχμερεῖς καὶ οἱ φαρι- 

σαΐοι γυναῖκα ἐπὶ µοιχείᾳ καταλη- 

φθεῖσαν' καὶ στήσανσες αὐτὴν ἐπὶ σῷ 

4 µέσω, Ἐἶπον πειράζονσες' διδάσκαλε, 
φαύτην εὔσομεν ἔπ'᾽ αὐτοφώρῳ µοιχευ- 

ῦ οµένην Καὶ ἓν σῷ νόµμῳ ἡμῶν µω- 

σς ἔνετείλατο τὼς ποιαύτας λιθά- 

περ αὐτῆς ζεσθω τί λέγει 

(ϱ)-- Ό. 69. 194. 990. οσηί. |-- ναθί- 
σας. ΑΓΠΙ. -- ὦ6διιδ, {058. (α) φί- 

δευσι. . 9. Τά. Ῥοδί φαρισ. ροπῖϊ «οἱ. 
παὶ προσήνεγκαν αὐτῷ. 69. 194. 918 

ζουαι Τ6.) 220. (0) 5115. α1. 4. 
πο το, Άππι  Ἴ}--48.τὶ1. Ῥατ- 
ῶογ. 9. Ααοί, 4ε ρτοπαῖςς, Ῥοςί Φαρισ. 
Ροπῖέ Με. χ. οἱ ἀρχιερες καὶ. 1. ΑΠυς. 
Μι. 11. Ανα. (ὐΞρκυῦ.1. 218 

(ο. αἱ. 9.) αἱ. 91. εί Ῥατῆοςτ. 2. ΜΙ. 1. 
Ὦ. ο]. 4. 8ΥΥ. πίγ. Ῥογ5. Ὑν. Ατπι. δ]αν. 

2. 3. Υ υἱδ. εαπί. ἔογ. Εαίπγπι. Απία 
οἳ γραμμ. Ῥοπυπί 80. «οτὸ. πανί. 

-Λαοί. ἆς Ῥγοπαΐςς. πρὸς τὸν {ησοῦν, 14. 

α].9. Μι. ἆ. Εταπρελείατῖα ποπαπ]]ῃ, 
(α) ἐπὶ ἁααρτίᾳ γυναῖκα εἰλημωένην. Ὦ. 

οαηί. [ ἐν] ἐπὶ. 8. 1. 11. 98. 60. 124. 
1ο. 980. Ἐν. 19. εἰ. 98. Μι. ν. ο. 

11. Ἐά. | µοιχείᾳ] πορνεέῳ. Όορί. | 
κατιλημμένην] καταληφόεσαν, Ίνα 

ἨΝ, 221.299. 395. αἱ]. 16. Μί. α. 5. 
τ. Ἐά. καταλελημμένη. Ἑν. 160. 

(2) ἐπ. Τ6. | -- σῷ. 194. 930. αἱ. 16. 
Μί. Ὑ.αἰ.τ.  () ἶπο, Ὁ. 69.91. 
191, 990. αἱ. 30. Μι. Υ. 1. π; αἱ. ὅ. 
Ἐά, γυῖς, Επί γτα, (5) Ξ11Τ, ΑίΙΗ. 

Άποε. ἆθ Ῥτοπιϊδε. τῷ ᾖησοῦ. Ἑν. 16. ἵπ 
πι. οοἱΕ., 1). (α) -ἕ- πειράζονπερ. 
ῬαΗσ. ϱοἳ. 299. αἱ. 20. οἱ ΒαγΏςγ. 

8. Μι. α. σ. Ἱ. π. τ. Εσίανπα. Άσοίς 
ἆο ρτοπιΐς». -ἵ- ἔππειράζονσες αὐτὸν οἳ 

ἱερεῖς, ἵνα ἔχωσι κάτηγορίαν αὐτοῦ. Τ). 
εαηί. ονε.θ. ᾖ{(ὁ)ξΑτα, (ϱ) ταύ- 
σην εὕρομεν ἐπ᾽ αὐσοφώρῳ μµοιχευομένην, 

Ὁ. 10.11. 91. 119. 12τ. 142. οἱ. 41. 

Μί. Υ. αἱ. 9. Ἐά. Βαν. 5. ϐ. (ποἨ 

81.) Απιοτ. βεά τες. ἴπ Βοτῦογ, ὃ, 

παύτην εὗρ. ἐπ᾽ αὐτοφ. πατεληµµένην, 

88. Μί. Χ. ταύτην εὕρομεν μοιχευομένην, 

Ὀντ, πας. Αγ. Ῥεχε». Οορί. ΑΗ, | 
χατειλήφόη] κατελήφθη. ΏσαΗ. 9ἱ8. 

990. α]. ὃ. Ῥ]ατέεδνο. Μί.α. 5. ΕΒά. 

(ειίαπα ΜΗ.) εἴληπσαι. Μ. 69. 194. 

Φ90). αἱ. 5. εἰ Ῥαπβος, ὃ. κατείληλσα». 

ΡῬ. 1. 98. Εν. 18. 19. αἲ, τ. Με. 6, 1. 

σπροκωτείληπται. Ὡν. 39. | ἐπ᾽ αὐτοφώ- 

ϱῳ]Ξ- Βἰαν. 9. 9. (ποή ὄ. 6. Τ. 8. εᾷ.) 
οοτῦ. «ο]Ρ. πιοᾶο, Ὑ α1ρ. {οτγ. ραΐαπι, 

εαηί. ριδήΐοε, ΑΠΙΡΓ. |. μοιχενομέν] 
Ξ- Ο0οἆ. αρ. Βε2. Λιοί. ἆς ργοπηΐς», 
(4) μµωῦσης δὲ ἓν σῷ νόµῳ ἐκέλιυσεν. Ὦ). 
εαπί, [ ἐν δὲ] καὶ ἐν, 60. αἱ. 9. Μ4. 1. 



| 
-- "1 -- η/ον 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ΄ 
6 ιο ο) ’ ; (ολ . ιο] 

μιν ἐνετείλωτο. Ὁ τὼς τοιώύτας ᾖἵ λιῤοδολεϊ- 

σΑΡ. ΥΙΙ1, 

// λ . υ / / α ” ΔΝ / 

σθωι σὺ οὖν τί λέγει Ἰ Τοῦτο δὲ Κελε-6 
3 ο ο σ / 

πειράζονσες αὐτον, ἵνα Ἱ έχωσι ακα- 
ω. // ᾽ ” ε δὲ ο 715. ον ή / ’ 

σήγορει αυτου. ο ε "άπσους» Ὁ κατω κυ- 
// . 2, “ 2 1“ «Λ να Ξ- ας, Ἱτῷ δακτύλῳ' Έγραφεν εἰς τὴν γῆν», 

ε σα ᾽ - /’ » 3 
Ξ- Ὕς δὲ ἐπέµενον ἵ ἐρωτῶντες. Ἡ αὐτὸν, Χ ἀνακύ- 

1) εοᾶϊΐοε ἢὮ. 

6 Ὁ δὲ ἰησοῦε, κάπω κύψας, σῷ δα- 
/ / η Ν ” ε 

ΤΠ απύὐλῳ κατέγραφεν εἰς πῃν γή. Ώις 
.] / 3 σα ού Ν 

δὲ ἐσέμενον ἔρωτώνσες, ἀνέκυψε καὶ 
.. ε ε -- 

εἶπεν αὐτοια' ὁ ἀναμάρτησος ὑμῶν, 

πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον, 

ων ” ν. «μμ ς λ .: με. / 
Ἕ- ας 7 εἶἰπε προς αυτούς ο: ἀναμάρτητος 

Έα αν οοοἱοίδις. 

ϐ.͵ Τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζονσες, ἵνα εὐ- 

θωσι κατηγορίαν κατ αὐποῦ. ὁ δὲ 

γνοὺε,κατακύψας, (ᾳ]. κάτω νεύσας) 

σῷ δακτύλῳ κασαγέγραφεν εἰς τὴν 

γῇν, μὴ προσποιύμινος (31. καὶ προσ- 

Ἰ σοιούµενος.) Ὡς δὲ ἐπέμενον ἔπερω- 

σῶντες αὐτὸν, καὶ ἀναθλέψας λέγειν 
ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτον λίθον 

11. Ἡ. µωσην ἡμῖν] ἡμῶν µωσῇς. Ηὁ. πα]. 
64. Μί. ἀ. αἱ. 6. Ἐά. ΑΙ. Ῥεγε. Ρ. 

βαν. 6.6. ὑμῶν µωσης. 1. Ύ. Χ. ἡμῖν 
µωσῇρ. 1. α). 4. Μι. α. 1]. 8]αν. οοτῦ. 

οο]υ. (ο) αἱ φιὲ ἐπ αἀι[ίεγίο ζἷε- 
Ρτελεποζέτ, ἰαρίαείι. οο)ὺ. 900. 

(8) λιῤάζεν, ΟΜΒ. 1.98. 69. 194.918 
(ο. αἱ. 4.) 2263 950. Ἐν. 26. αἰ. 41. οἳ 

Ῥαγῦογ. 4. Μι. Υ.α1. δ. Ἐά. ΥΓ. πίγ. 

Ῥογςς. ν αἱς. ἔου. Οαβ8ἱοἀ. λιθάζεσθαι. 

Οοάά. ὅ. αρ. Βεζ. Ὦν. 320. 32. Μι. Ε. 
πο ο. (5) ΞΙ49. σὺ δὲ νῦν. Ρ. 

οπηί. σὺ δὲ, «οἱ ῦ. «09. 95. ΑΠΙΟΓ. 
Απο, ἆς ρτοπηῖδ. (11) - περὶ αὐτῆς. 
Μοῦ. 124. 9ἱ8 (ο. α]. 9.) 9263 2950. 

αἱ. 35. Μι. σ. ἵπ πας. αἱ]. 6. Αγπι 

Αμ. 8]αν. δ. εοἱῦ. «ογΏ. Εαίανγπη, 

Απο. Άαςσ. Απο ἆ4ε ῥρΓγοπιῖδ. 

(1) τοῦτο... κατηγορεῖν αὐπου 5 ΡΜ. 

σασί. ΟΕ, ποί. α. || δὲ] ξ- οοΓῦ. άεο, 

εοΙῦ. (16) ἶπον. 8. αἰ. 10. Με. {. 11. 
(1) Ξ92τ. Ἐν. 11. { σπειράζοντες ] ἔκπιι- 

ράζοντες. ὃτ. ο]. 5. ΜΙ. Ε. | -- αὐτὸνν 

Τν. 39. Αῑάδ. (πι) εὕρωσι. ]. εἰ. ὁ. 
ΠΟη. Αγ. σχώσι ὃτ. Ἡν. 18. αἱ]. 4. εί 

Ῥατύον, 3. Με. 1. (π) κατηγορίαν. 

145. Ἐν. 96. ΜΙ. 1Τ. κατηγορίαν κατ' 

9{). 918(ο. αἰ. 5.) εἰ. 64. Μί. Ύ. α]. 

11. ιά. ΒΥΕ. Π19, Αππι (ο) γνοὺρ. 

Μι. ΙΤ. (ϱ) κατακύψας, 9. Ἐά. Β]αν. 

ϱ. Ὁ. κύψας. 990. κάτω νεύσας. Πε. 11. 

πειἶπαίο εαρί{ε, οο]β. εοἵϱ. σαΐ. Μπι. 

Απρ, (α)Ξ250. Βντ. πίγ. Ῥορέ 
ἔγραφεν Ῥοπυπέ Μι. 1. Ατπι. ραί. 
Μπι. Ῥοεί γην Ἐν. 82. Ἅᾖ(ς) κασέγρα- 

φεν. ΏΕαΗΜ. 28. 221. 2350. αἱ. 8. εί 
Ῥατύετ. 2. Με. τν. Ἐά. καταγέγραφε», 

δΊ. ἔγραψεν. 69. 194. 190. 9ἱ8 6. αἰ. 
3.) 990. (5) -ἷ προσποιούµενοφ. Ὁτ.-]- 
καὶ προσποιούµενο.. 6]. αἱ. ὃ. -- μὴ 

προσποιούμενος. ΕΙΝ. 10. 89 ἵηπ πι. 91. 

111. 92633 901. 999, 995. αἱ. 5Ί. Μι, 
ᾱ. Ρ.ᾳ. 7.9]. 4. Εὰ. 8ίαν. (οχς, 9.) 
-- μὴ προσποιούµενος αὐτοὺς. Ἑν. 99. | 

Ῥα!Ρεγ. ὅ υἱ τες. (6) ἐπερωτῶνσες. 

Μ. 1. αἰ. 98. εί Βατῦοεγ, 1. Μι. Υ.ἀ. 
α. 11. ! πι αμίεπι ἐπίεγτοραγεπί εἲ- 

δρεείαπἰεδ επι φηίά ἀίοεγεί, εοτῦ. Εί 
οιπι επδρεοίαγεπί ιί αιάἰγεπέ επ, 

ΑπΙΥΣ, (α)Ξ0.29. Τ1. εαηί, -- 
καὶ. Ἐν. 18. 19. αἱ. 9. Ἐά. Ἅ{(κ) ἀνί- 

χυψε καὶ, ΏΜΒ. Ἑν. 96. αἱ. 10, Με. ε, 
11. γυῖς. Τί. ἀναδλίψας. Ὁ. 134.918 
(ς. αἰ. 9.) αἰ. 94. Μι. Υ. ἀᾱ. 1. 5. 11. 

Ἰίηγπα, εγἰσεπς οαριΐ, Απιῦς, ΗΙετ. 
(Υ) λέγει. Εν. 11. 96. οοἳὸ. (56- 

ΝΜ. 1ο, αὐσοῖς. 80. 60. α|, να Μι, 

Υ. αι Τ. Υυἱς, 1. 



ΟΑΡ. ΥΙΤΙ. 

"ὑμῶν μά . 

ἀΚοαὶ πάλιν, 

ῤόμα 

Ξξ καὶ πατελείφύη 
/ ”“ορ 

πο 
Ε εοαϊἰςε ἢ). 

8 Καὶ πάλιν κατακύψαςε, πῷ δακτύλῳ 
κ 3 ΔΝ -- 4“ Ὁ κατέγραφεν εἷς σὴν γῆν. Ἕκαστος 

δὲ ” Ι) ) 5 2. 3 ΄ 

 σῶν ἰουδαίων ἐξήρχετο, ἀρξάμοενοι 

ἀπὸ σῶν πρ’σθυτέρων, ὥστε σπώντας 

ας καὶ η µεόνος, καὶ ἡ 

Ανακύψαν δὲ ὁ 

{ητοῦς, εἶπεν τῇ γυναικί' ποῦ εἶση : 

10 γν ἓν μάκν εὖτα. 

οὖδείς σε η γεν; 

α)ΞΜΙ.τ. ΑΠΙΡΟΥ, (0) πρώτω». 99. 

ῦ9. αρῶτον. Ε.. αἰ. 8. Μί. ᾱ. Τ. πρῶ- 

τον αὐτὸς, Αγπις (0) ἐπ᾽ αὐτὴν βαλί- 

5ω λίθον. Ὁ. οαπί. ΑΙ αἲίο οτάϊπο. [ 

σὺ Ὀ.1. 69. 194. Ἐν. ὁ6. αἱ. 94. 
Μι. Υ. αἱ. 9. | αὐτῃ] αὐτὴν. ὉΚ. 

ΑΠΙπια]εα. Με. ν. αἰ. Ε]. Τά.  θα- 
λέσω] βωλλέτω. ἀΚΜ. ΑΙά. Μί.α. 
Ἐ4. Ἅ(4) τότε.  Οορί. (6) κατακύ- 

«ας. Ὁ. 1.328. Ἐὰ. ΒΙαν. 9. ὃ. -- τῷ 
δακτύλῳ. Ὦ. 28.4. οαπί. «ον. Π]εγ. 
Αυς. (8) κατέγραφεν. Ὁ. 98. ἔγρα- 
Ψεν, Μί.σα (6) -|- ἓνὶς Ἱκάστου αὐ- 

σῶν σὰς ἁμαρτίας. Ὁ. 40. 64. 1213 
1499 αἱ. 6. Βατ Ἠευνοι» ε εοάἰςα 
αυοὔαπι αἱεχ. Αρ. ΑΦεεπιαΗΠ. {- εο- 
γα υἱάεἰέοεί φιξ αοοισαδαπέ εξ οπιπζιι 

Φεεσαία πιογαέηπι. Πεν. (1)Ξ09, 

194, 930. ἀκούσανπες δὲ, 1. 120. Α Πας, 
Άτπι [ι δὲ] οὖν. εοἱῦ. «ογῦ. | -ἰ- ταῦ- 

έαπι. (ΞΡΝΜΟΌ. ἱ. 11. 98. 40. 

49. π. 64. 60. 194. 121. 190. 950, 

ᾱ, ΕΙ. π. 11. Ἐά. Ἀντ. υἱν, Ῥετεε. 

Απ. ΆΑιπι. βαν. 5. Νυἱς. ΠΠ. Ἐ- 

έννπα. Απιῦς, Λαοξ. 4ε Ργοπηῖςς. | σε] 
--- ἰδία,. Ἑν. 11. 96. 1. σἩς συνειδήσιως ] 

φοῦ συνειλύτος. ὅ9. (ς) ἐξήρχετοι 1). 
γος.]. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

- δήσεως λεγχόμμοι 

/ κ 3 . .// 

«ονος ο 6σους, Μα 
ε » 1/2 7 /“/ δι ε ἐστώσω. Ρ Ανακύψας” 3δὲ 

τα. 190. || ἕκαστος δὲ σῶν ἰουδαίων. Ὦ. 

Ὁ οοτῦ. 

Ἐν 15 αἱ. 51. εί ΡατόςῬυ, ὃ. Με. Υ. 

449 
λ , τι) Φ αρ ’ / 

φον λίθον επ αυτη βαλέτω.. 
/ νο // 861 ”/ ν λ 

«κάτω κύψας» ᾿ἐγραφεν εἰς τὴν 
9 ΄ “/ 

5ο: ὃς. ῥριώη 
Π κ. 18 Δ υ 

χαὶ ὑπὸ σὸς συνει- 
]ς 2 / ιο . ο 

Κἐζήργοντο εἰς 2αθ εἰςν 
᾿ / 4 ω 2 , “/ 

--- Ιἀρξάμιενοι ο ἀπὸ σὼν πρεσθυτέρων, εωςτων εσγατων" 

ιά λ π 

7 γη 
ιν) ” 8 ᾿ 

ο4ήσους, χαΐ 

Εά ας οοἑοξύις. 

Καὶ πάλιν κα- 

πακύψας, σῷ δακτύλῳ ἔγραψεν εἰς 

σὴν γΏν ἓνὸς ἑκάσπου αὐτῶν σὰς ἅμαρ- 

ϱ σίας, 

8 βαλλέτω ἐπ᾽ αὐτήν. 

Καὶ ἔξηλθον εἷς ἕκασσος αὐτῶν, 
ορ λ Αι φ . (α1. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα, εἷς παθεῖς 

ἄνεχιώρησα») ἀρξάμιινοι ἆπγὸ σῶν πρεσ- 

θυτίρων’ καὶ κασιλείφθη ἴησοῦς καὶ 

10 γυνὴ ἓν µέσῳ αὐτῶν. ᾿Αναθλέψας οὖν 

εαΏ. εἷς καθ’ εἷς ὤνεχιώρησαν, ΜΜ. εἷς χαθ. 

ες ἐξήρχοντο. 190. Υιῖς. ου, ραι]αξῦπα 

φοοεάεύαπέ οἐπο]έ, οοτὺ. «ος. || ἐξήρ- 
ντο] ἐζηλθεν. 318 (οι 10.) ἐξηλθον, 

Εν. 89. καὶ ἐξηλθον. 69. 194. 990. ἤρ- 
ζαντο ἐξέργεσθαι. 6ορί. |. καθ εἷς] ἕκα- 

στος αὐτῶν. 1. Α]ῑάς. καθεὶς. 990. αἱ. 9. 

Ἐά. (1) ἕως ἔξηλθον οἱ πρεσθύτεροι καὶ 
ὁ ὄχλος. Ο0Ρέ. || ἕως τών ἰσχάτων] -- 

ΕΗΚΜ.Ι.49. 116. 201. 239. 9956. 

Ἐν. 18. 95. αἱ. 16. εἰ Ῥατοετ, 2. Με, 

3.5. Ε.τ. 11. Εά. 970. αἱς, Ῥουες. β]ην. 
9.3 γυῖσ, Τί. ὥστε πάντας ἐξελθιζ», 

Ὦ. οαἈπί. ΟἨιΠεΣ Τεςεδδεγιιπέ, ϱϱΤ}, 

ςοἱϱ. Ἰέοπι Αγπι. εἰ δεάεῦαπέ οορἑἑαπίος 
ᾖε δε, Απ. δεπηε]. (πι) μόνη. Ἀντ, 

πίτ. Ῥετς. Ρ. || μένος Ξ-- 69. 194. 999, 

Ἐν. 960. α]. ο. Μ4. Ε. | ὃ ἰησοῦς -- Ὁ. 1. 

αἱ. 2. Βαχ. απ, «οἱ 0. ἔοτ. (οἱ. οπι- 
ΠΟΥ, Ἰάτ]. ΑΠίΕ μόνος βροπαπέ. Ἰωτ. 
31. 6. Μ{. α. αἱ. δ. || καὶ] -]- ἰδοὺ. οοἱ 6, 

(1) ἐν σῷ µέσῳ. Μέ. ἀ. μέσον. 

Μι. 1Τ. ἔνανσίον αὐτεῦ. Άνπι, ἓν µέσω 

αὐτῶν Μί. Χ. (0) οὖσι. ὈΡαΗΦΤ, 

(δι. σ.) υν, 96. αἱ]. 80. Μι. Υ. ἰ. 15. 

Τά. 8ΥΓ. πίγ. 8]αν. (οχο. 9. 3.) οπη:, 

οοτΏ,. ΤΡ) ἀναθλέψας. 69. 194. 161. 
9149, 930. ἀνανεύσας. Μι. 11. ἀπονριθε). 

ΑΓΙ. {(ᾳ) οὖν. 98. (ε)Ξ5: 95, 1 
2 



αν / 

τη 

ΙΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 

μήδενα 9 εοισάμνεγος πλὴν τῆς γυναικός» εἶπεν " αὐ- 

σΑΡ. ΥΙΠΙ. 

ει « 4 ΡΜ η ως 2 3 ” ς- νά 

Ἡ ΄υνη, Ἅπου εἰσω εκεῖνοι οἱ κατήγο- 
, μα / / / Ν “ 

ροί σου; ουδείς σε Χ πατεκριεν Σ Ἡ ὃς εἶπεν" 

” οὐδεὶς, κύριε. 3 εἶπε δὲ αὐτῃ ὁ ἰησοῦς'' οὐδὲ 
3 / Ῥ / πε ο / // ἆ Ν// 6 / 

--- εγω σε Λωτοακρινω ποβευου; οί ΑΊΜΕΤέ 

στ. ἁμάρτανε. ] ας 

Έ εοᾶίοε Ὦ. Έα αἰἰί οοάἑείδιι. 

Ἶ Ύ -” 8 σά ε 

11 Κῴκείνη εἶπεν αὐτῷ" οὔὐδεὶς, κύριε. ὁ δὲ 
εἶπεν" οὐδὲ ἐγώ σε κωτακρίνω' ὕπαγι, 
ἀπὸ τοῦ νῦν µηκέτι ἁμάρτανε. 

28. ὃτ. 898 91. Ἑν. 18. 19. αἱ. 4. εἰ 
Ῥατόου, 9. Μι. Ε, ΙΤ. 8γτ. υγ, Ατγ, 
Ῥεις». ΟοΡρέ, Απ. Βαν. 2. Υμ]ς. 11. 
ΑἉπιῦυ. Ληρ. εἶδεν αὐτὴν καὶ. Ὁ. 11. 40. 

«69. 118. 194. 191. 918 (9, αἱ. 9.) 230. 
Ἐν. 96. αἱ. 19. Μι. Υ. ᾱ. 1. π. οἳ. 141. 
Ἐπίήνγπα, Ὀίτυππασε οοη]αησίέ Μι, ᾳ. 
[ αηδένο] μὴ. 91. | πλὴν σἩς γυναικὸς 

Ξ190.5ν, εἰί]αί. (89)Ξῦ. 11. 09. 
118. 194. 121. 218 (ο. αἰ. 3.) 950. 
Ἑν. 96. αἱ. 6. Ῥ]ατγεενα. Μι. Υ. ἆ. |. 
π. οἲ ᾳ. 11. Ῥοε. Ρ. σῇ γυναικὶ. Ὦ. 
Ἁνγ. υγ, οπη{. οο]ῦ, ΑΠΑΟΓ. (9Ξ 
ΡΕαΗΡ.. 2965 921. 9993 905. αἱ. 
21. Μι.α. ρ. 31.5. Εά. Βστ. αν, δ]αν, 
εΧο. 3. εαπί, «ο. Αιπῦς, Ἠίετ. γύ- 

ρα. 80. 1. 69. 91.194. 218 (ο, αἱ. 9.) 
22098 290. Ἐν. 18.19, 96. αἱ. 9δ.εί 
ἨῬατΡοεγ. 9. Μι. Υ. αἱ. τ. Τά. {(α)Ξ 
59.118. Μί. Υ. ἆ. Λας. |. ποῦ εἶσι Ξ- 
919. |. ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου -- Ὦ. Ἱ. 

69. 118. 194.918 (ο. αἱ. 9.) 990. αἱ. 
6. Μι. 11. 1τ. Ἀστ. αί. Απτ. Αὖπι, 
εαηί. «ο10. Πατ]. φιῖ {ε ρονζιαεγιιπέ, 

οοἳΡ. | -- ἔκεῖνο, Ἠἴ). Ὡν. 96. αἱ, 

94. εί Βατβεγ. 4. Με. Ε. Ἱ. η. 6. Τ. Χ. 
«Β]αν. (οχο. ὅ. ϐ.) γπαὶς. σος. {ογ, 
(κ) ιαρίζαυΐέ, εοτΏ. Απιου. (γ) κἀ- 
κείνη ἶπεν αὐτῷ. Ὦ. οππέ. εἶπεν δὲ, 

142. εἰ ία γεδροπάεπς αἰχί, «οἱΏ. 

(2) οὐ. Αγπι. οὐδες Ῥοδέ κύριε ροπὶί 
“Μί.ο. (α)ΞΕογ. ὁ δὲ εἶπεν. Ὦ. σαπ8, 

ἀῑθιι {ο099. καὶ ὁ (5. ὁ δὲ) ἰπσοῦς εἶπιν 

ὁ {ησοῦς, εἶδιν αὐτὴν, καὶ εἶπεν' γύ- 

να:, ποῦ εἶσιν οἱ κατήγοροί σου; οὐδείς 

11 σικατέκρινεν; Εἶπιν δὲ’ οὐδεὶε, κύριε, 
 ὅ αν ” , ὃν 9 ΄ ο νμιο 

καὶ ὁ ἰησοῦς εἶπε' οὐδὲ ἐγώ σε κρινῶ 

ποριύου, τὸ λοιπὸν μηκέτι ἁμάρτανε, 

αὐτή. 09. 194. 918. 900. |δΞΜί.ο. 
| αὐτη ἘΚΜ. 1. αἱ]. 903. οἱ ΒατΏογ. 

2. Μι. α. α]. Τ.. Εά. 8υτ, αἱτ, Ῥετβς. 
Άτπι, αχ. Υυ]ρ, εχςο. Πατ]. || {ησοῦς] 

κύρως. 9ΥΓ. 15. 8Υ1. Ῥ. 5εᾱ τες. η πη, 
(0) κατακρινῶ. ἀΗ.θ. Ὑυ]ς. Ἡ. (εχκς, 

σαυ6) Απος, Λας. Πλετ. Οεἶα», 1, 
χρυώ. Κ.. 2298 996. αἱ. 8. εἰ Ῥατῦεγ, 
2. κρίνω. Ε, 116. Με. τ. 8ίαν. 2. 

(ο) ὕπαγι. Ῥ. (4 ΞΏ σι, Μ. 194. 

2ο]. αἱ. 4. οοτῦ. (6) --- σὸ λοιπὸν. 
ΩἹ. Αι. -|- ἀπὸ τοῦ νῦν. ὉΜΤΌ. Ἐν. 

36. αἱ.689. Μι. ν. αἱ. 11. Ἐά. Ἀντ. 
ποτ, Όορε. Β]αν. σαπί,. «οτῦ. οοἱὈ. 
Ἠίεν, ΑπιΡΓ. Απίε καὶ ροπυπέ 1193 

118. 919. Με. ᾱ. 
(ϐ. Βενίεορα ἆε αἴι]έεγα επἰαέ ἵπ Ὦ 

αΗκΜύῦ.9,6.6.1.93«10. 11.19. 
153316. ΙΤ. (ποππι]]ῇς α εο]βοτι]πῖς 

1ης: 29. 99. 90.) 320. 91. 98. 99, 98. 

40.42. 45. 46. 41. 48, 51. 69. 68. 54, 
56. 6θ. 0Ἱ. 58. 59. 60. 61. 69. 69.64, 

65. 66. 668. 10.11. 19. 14. 16. 18.19. 
80. 89. 83. 86. 88. 89. 90. 91. 100. 
110. 119. 116. 11Τ. 118. 119. 190. 
131. 126. 121. 180. 198. 198. 149. 

144. 145. 150. 159. 159. 158. 159. 

160. 162. 165. 165. 110, 111. 119. 

115. 114. 115. 1ΤΤ. 185. 158. 184, 

195. 151. 188. 190. 191. 1925. 198, 
199. 200. 2098. 904. 905. 906. 908. 
909. 911. (.εὰ Βϊτολίας. {ρε ο) 0] πηοῃ 

εοπείαῦς, ευηάεπι ερθίεερι ἵπίον εας 

κ Ἀ - 

--- 

| 



ς Α Ῥ, ν .| 1, 

εἴῖαπι οχε]ίαέ, ααἱ παπο ρογίζορατη. 
οππ ές.) 914.9171.918.919. 920.991. 
900. 9993Ν 994. 996. Εν. 11. 19. 18. 
14. 16. 18. 19. 90. 89. 36. 91. 41. Εν. 
χες. 1884. αρ. Π. που. Μι. Υ. Ε, 

ι. ο απ χ,σ. 1.11. Ηδοεπέ 

Ροιϊεοραια Οοδᾱ, παπά ργαοἳί αρ. 

Ἠ]ογ. εί ἀρχαῖα ἀντίγραφα ἵπ 9οΙιο] 115 
πά Ἡ. ]. 8γε, ἵπ «οἁ. οἱ εἀᾱ. απἴριας- 

ἆαπι, ποη ραταπη Ἱπίου 56 4ἴεογοραη- 

δις, (Ματας, Αιππϊάα ορῖςο. έοδίο 
Ζπεματία πιε]οίίπ. αρ. Γϊουγς, Ῥατ- 
βΩΗβορπη, 5δεα Άθύας Ματ Ῥαν]ας, 

ἱορδίε Βν{, Ρ. πις. ἵῃπ πα, θγτίαςο γοί- 

(ει) ΑΕς. Ῥοσας. (δε ἵπ οοἆ, να(]- 

«9Π0 Ρεῖς, απιαπάαία εδί αἆ εαρ. 10. 

Ἐναησο]1.) Οορί. σᾱ, οίπις. αἩ. ή], 
Αγήι, οἱ. 5, Ῥ. Π18, (364 ἔογο ἵπ πι.) 
ΒΥΓ. Πἱ6γ05, Β]αν, ης. οἱ οἆ. 8αΧ. 

γρ. σαπί. οοἳδ. οοτΏ. Γ089, πιατί, 
φαί. Μην, ΚεΓπη. Ε0Υ, ἐο], 6Π1ΠΛΕΣ, λατ]. 

Οοάά. πα ]αί. αρ. Πεν. Οοπκτ(α{, 
λαοί, ΦΥΠΟΡΕ. (5ο ῥοςί νς. 90 ἁσπαππα 

εί το]]οία ἁπρίαπαϊ ποία͵) Είναι, 
{(ααὶ ἵπ αοουτα(ἰδοαῖς ο ηοῦ εΧ- 
ίατο αιί οΏο]ής ποίαγί πποποί, οἱ ΟΠΥΥ- 
βοφεοιηὶ «ἰ]οη {111 νοθείας ἵ πο 1οἴ πα οΆ-ο 

ατοηγαίας.) Ηϊον. Απάὸν. Λας, Ῥεά]. 
1ο. 0,σγδο]. Οαδείοά, Λιοί. ἆς Ρτο- 
αηῖςν. (ε]ας. Τ. { Εαδεπί ααῑάεπι ροε- 

χίςοραπι, δε οδείέ οοη {οὐ ἵπηί, 4, 8. 

πλ. 18. αρ. Κυρ. εί Ὑγοίςδί. 4. η 
Καϊμυαν. 3δ. 190. αρ. Βίτομ. 198. 
141. 141. (πάς ἃ νο. 3.) 148” 164. 

167. 116. 199. 196. 201. 902. 956. 
Φ8ιχΣ Μι. κ. Ῥ. Οοά, νεπεί. 5. 

Ματ 04]. αἴιοπα Ῥιτεβ]ίυς αά ἡ. 1. 

Ἰαμάαν]έ, φεὰ τα ργερΓαίίοπε ΠΟΠ Γο- 

ορηριῖέ, |. Παζεπίς 5εά αρἰεγὶδεῖν Πο- 
ταηί, 18.24. 109. 1968. (πάς ἃ.νς. 9.) 

191 (ανα. 9.) 161. 166. 198. 919. 
3915. 250. [! Παδεπίέ, νεταπα ποῃ Ἡ. 1. 
βορά ἐπ [πε Πυαπρει[, 1. 19. 90. 195. 

901. Εερ. 1819. αρ. Ῥιςἱ. (αἱοὶ εθέ 
1560. »» απὶ οδέ πορίοι 19.) ες. 29150. 
Ἀρ. Ὑγοἰδί. Ο0οἆ. Οτα(ογίῖ ραεῖς. αρ. 

Ἀάπιοι. επ νο. ὃ-- 1. ἵν ἄπενα 

Ἰλναημο το]]οιαηί ὅτ, 103. 105. 
1ω9, Μί. α. ἵη εοπέοχία οπαέ1{ «αρ. 
π δδ--εαρ. 8, 11. αἱ ἵη βπο Έναι- 

φοῖ »ηρρ]εί να. ὁ---ᾱ1]. ΟομέΓα νετο 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΠΝ. 

390. Ἄρ. 

ο ώσι 
Μι. ἄ. ἵπ ουπέοχία οπι{(1έ νε. ὃ--ἐλά- 
λησε, ν». 19. εί αἱ εαἶσοπι ΗΠρτὶ εχ- 

Πνείσαρ. 1, ὅδ---εαρ. 8, 11. || Τγαπὲ- 
οπιπί απ βπεπα εαρἰ(1 91 ωασα., 19. 

69. 194. Ῥοςί 3ο. Τ, 96. Ἱοδίτ ἵπ 

ο90. Τη «ο. 115 ρο5ί «αρ. 1.69 5ία- 
επι εεο πας αρ. Ἑ, 1ο. 9ος ροβί Ίος 
εοπΊπια Ἱερίατ αρ. Ἰ, ὄδ---εαρ. 8, 

11. Τερεί]ίο ἀεΐπεερς οοπηπιαίε 19, 

Ολη έέιπέ ρεγίεοραπι (ρτωίεγ ]αι 
Ιαιάαίο5, απὶ οσα (γαπεροπαπέ ναι 

οὐα]ῖς Πασ]αΠί νοῖ αξίετῖδεῖς ποίαπί͵) 

ΑΒΟΙ, (ραίῖο ναςπο γο]ϊσίο, αιισᾷ 
ίάππεη ἐοίατα ρεγίεοραπα «Ἄρετο η0ῃ 

Ρο55οί;) Τ. 8. 93 (οχίαέ ἵπ ΕοΠῖο]ο 5α- 

Ραταίο) 1538 (µαδοίαγ τη πα, ηαη Το- 
εοπ.) 18 αρ. Ίοἰδέ. (Κιδίογυς νοΓο 
ἵπ οοἆ. τος. 9941. ποία] (απίέπι ἵα 

η. Ποίαίαπη εξςε ρεγῖσοραπι γοξετί, εέ 

1ρ5ο Ὑγοίείοπίας αῑρί οὐε]ος ἵπ «οᾱ, 
195 αἀρ]ῖοίος ο5-ο ἐταά]έ, Νες εα{18 
Ἠαπασί, ααἱδπανη 5ἳ{ ]ο οοἆεχ ΠΗπιοΓοΟ 
184 Ἠοίςίεπίο Ἱπεϊσηϊίως,) 91. 93. 

96, 44. 49. τὸ. τἹ. (1πά6 α νε. 9.) 9. 
96, 91. 106, 108. 190. 191. 194. 199. 

140. 149. 151. 151. 166. βατρεγ, 
Ρίτε. (ἵπ Ῥτα"(φέίσπο α 

Ῥ]νεβπίο Ἰαιιά Ἱαπάαία».) 169. 1198 
(αἰία παπα αὐ Ποἰίας͵) 181. 186. 194. 

105. 910. 211.219. 928. 2993 Περίας 

αποπάαπι 2224. αρ. ΊΝοἰςί. 9441. αρ, 
αεί. 2968. αρ. Καςί. οί ΊΝοίςέ, Βαν. 

Ρος. 1. Ἐν. 1.9.4. ὅ.τ. 8. 11. 19. 14. 
14. 15. 16. 11. 18. 22. 294. 91. 95. 9δι 

36. 98. 99, 40. 46. Μι. ΒΗ.ς, ἔ 1, 
(ἰηάθα να. 9.) 5. χ. ψ. 10. 11. (Έναι- 
ξοβρίατία, εἰίατη εἱανοπίσα,Ἱπ]εσίίοηε 

Ῥεπίεεοδίο Ἐοβίο τγεοϊίαηᾶα,. 4: 

«αρ. Ἰ, Ί---ε8ρ. δ, 19 εοπιρ]οσίασς 

οπέπηί «αρ. Ἰ, ὅδ---εαρ. 8, 11. Αι; 

ίαπειπ Ἐναηβο]δίατία ποηπα]]ᾶ, 
εἰίαπα εἰανοημῖσα, ρετῖεορα" ρατίϊει- 

1411, 9ε]]. «πρ. 8, ὃ---11. ρτα]εσεπ- 

ἆαπι οχηϊδεηί ἀῑα ξεδίο Ῥο]ασία., νοὶ 

ΤΠεοάοτα αἷοχ. νεί Ἐπάοοῖα,, νοῖ 

Ματίω οογρί, νε] οίΐαπι ἐπὶ σῶν ἐζο- 
μολογουμένων γυναικών, 8. εἰς μεπωνοοῦν- 

σα, 9. ἐπὶ γυναικῶν, 9. εἰς ὁσίας γυναίκας, 

ὁ, εἰ σχΏμα γυναικὸεν 8. Ἀ]1ίου | μιβοτίρ- 
ίαπι.) Ομ έμπέ 8Υγ. τη σού ἆ, νείπειί- 

ουἴρης, εί ΝεβίογΙθΠοΡμ, εἰ ῃ 
σα 



ΙΣΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Πάλιν 6 οὖν ὁ ἰησοῦς Ἡ αὐτοῖς ἐλάλησε, λέγων" [εγω 15 
. Χ . ιο) / ϱ. Ψ Μ Ὁνψ Ν 2 λ 1 

-είωι το Φως του κοσμου ο ἀκολουθων ἐρρο ου μη "πε- 

θιπατήσει΄ ἐν τῇ σκοτία, ἀλλ ἕξει τὸ φώς τῆς ζωτς.] 

Τπον οὖν αὐτῷ οἱ ἕ φαρισαῖοι' σὺ περὶ σεαυτοῦ µαρ- 5 
” ϱ / ” ”/ ε] / Φ 

τυρεῖς' ἡ μαρτυρία σου ουκ εστιν ἀληθής. ᾿Απεκρίθη 14 
ε ” Ν ιο ) ” ἡ 3 λ ”- αμ .) 

6ήσους χαι είπεν αυτοίς” ον εγω «αρτυρω περι ἔ/αυτου 

βληθής” ἐστιν ἡ ριαρτυρία µου, ὁτι οἶδα, πόθεν ᾖλθον, 
Ἆ ω ο / Ώλ « -. η κ / 2/ / 2’ 

χοι πουυπαγω᾽ ᾿ υμεις δε οὐχ οἴδατεν πὸθεν ερχομιαι» 
ο - ε / « ” Χ Ν / / .. Ν 15 

” που υπάγω. Ὁ Ύμεις κατὰ την σᾶρκα χρµετε, εγω 
. ’ .Ν/ α δν / Χα Φ λ ς / λ 

ου χρΏω οὐδενωα. Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ έγω,  χρίσις η εµη 16 
3 αδ ) εδ) / ια . ν ἡ λα / 

πσληθής εστη᾽ ὁτι µνος οὐκ εἰμ, ἀλλ. εγω καὶ οπεµ- 

ας µε Ἱ πατήρ. Καὶ ἐν τῷ νόµῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέ- ΙΤ 

ΔΝ 

Ὁ χαίν 

οί, ργϊπιϊς, ΥΓ. Ρ. εᾱ. εί πῃδ. 

(0ο. ααἱ Παβεπέ, νε] ἵῃ ΠΠΔΤΡ. εΧχ- 
Ἠἱρεπί, νε] αἀροπιιπέ ποίαπα, πΟη ἵπ 
οπιηίρι5 Ἰηνοηίτ],) Οορί. της. Ρ]εγί- 

αυε, ΑταῦὈ. ε εορίῖεα (Γαπε]Ιαί]οπο 
ΟΟΠΥΕΙΡα, ΑΕΠΙ. 115. (ΑΓπιεπος ρενῖ- 

εοραπη, εα]ς Ἰοοίίοπεια ποχῖαπι οχ- 

15ίἴπιαδδοηί, ]ασ]α556 πατγαί Νίεοη: 

αά οαἱζεπι Ἐναησε]] γε]εεία ἵῃπ «οἆᾱ. 
ΑΓΙΠεΠ. ποπη]]1ς Ε01{.) Βαπῖά. 6οἱἩ, 

νεῖς. ὈΕεϊχ. Νες αί(ἱπρυπί εαπι ΟΥἱΡ. 
Αρο]ϊπατ. ΤΠεοάοΓ. Πορ». Ο9ΥΓ. 

ΟΗΓΥΕ. Ῥα5. Όοβπιας. Νοπη. ΤΗεο- 

ΡΗΥΙ. Οαίοπο. δε. οέπης, ΟππΏςς. Τεγ. 

ΟΥ). ὅυν.--ΝΙ ἀεβηϊππέ Απιπιο- 
πῖυςοί Ἐαςοῦ, ἵη οαποπῖρας, Τῶν κε- 

φαλαίων Ἱπά]ο]1, Ἐνθησε]ίο ρταβχί, 

οπιΙ{ίεγς 5ο]οηές: Παβθεί ίαπιεη «0ἀεχ 

126 ἵη Ἱπάἱσμ]ο πεφαλ. {. περὶ σπέ µοι- 

Χαλίδοε, Ἰάθιπαιο σίσλος ἵη πΙΩΥΡ., Πο- 
ἰαίῦγ οοᾶιοῖςγες. 2560 αρ. Π. ΒΙΠΙΟΠ. 

Ι Ηίαπί, ααί Ἡ. 1. εχαπαῖπα(ἶ ποπά πι 

ειπί: ΕΙΝΟΡΟΩΗΤΧ. 90. 81. 99.41. 

50. 61. 15. 81. 84. 85. 92. (Ιαπάαίας 

ίαπιοπ ἃ ὙΠοαίρί, α ν». 4.) 93. 94. 98. 

φϱ. 101. 108.104. 101. 114. 199. 106. 
140, 146. 154. 105. 100. 116. 180. 
1ο, 910. 291. 299. 999. 294. 299. 

Ἐν. 91. 42. 49. 44. νετοη. (5) 
Άγπι. Ῥεψ59. οἱἩ. σοτὺ. δὲ, 8ΥΓ. 

919. Ῥ. Ἠω. {εί οὖν ἵπ πι.) νετοῃ. 
(1) Ξ5 ΓΚ. Εν. 18. 19. αἱ.9. Μι. ψ. 
Γογ. Ύ οεαΡ]ογάπα οτάο νατῖο πιυία- 

ίαγ. (1) σεριπασήσ. ΡαΚΤ. 10. 

191. 101. Ἐν. 2. 94. αἲ. 16. Μι. Η. - 
Ρἱ5. ᾱ. αἱ. 11. Ἐά. Οτὶς. απιδηίαί. 

γιυ]ς. ἔογ,. εο]ῦ. «ος. Μπι. σε. 
() ζουλαῖοι, ΥΓ. ἨΊ6γος. (4) ἆλ- 
6, ὮὉ. (αι) ὑπάγω αὰ ὑσάγω 
Μ. 64. 69. Τ9. 3299. 3950. Ἐν. 94. 9Ι. 
36. 40. α]. 15. ρ]ατεενο, Με. Β. ο. ἔ, 
οἳ χ. ΙΤ. 8ΥΥ. Ἰπεγτοδ. Οἱµς. 9, 
(η) 5 Ἡ. 69. 111. 191. 1981. 200. 
Μί. ΗΥ. σ. 10. νετο. επἶπι, νετοῃ. 
(ο) Ώ5ςτ. ΚΤ. Ι. 10. 11. 42. 106. 
191. α]. 90. οἱ Βατβεγ. 5. ΜΙ. Υ. κ. 
Ρ.α. Ζ. 11. Ρά. Ατ. Οορί. Βαλίά. 8ὺΓ. 
Ρ. ἀοίἩ, Υαἱς. Ὀτὶ ραί. Μπι. Νο- 

ναιῖαη. (9) νε. 12--01. 59. 64. 
(ᾳ) ἀλμόνλ, ΒΡΙ,Τ, 38. ΟΓγΙ5. βεπηε]. 

δικαία. 8ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. 889. 5. πέ νἱάε- 
{πσ, ραΐ. Μπι, ΟἨγγς. Ες, εῖασι ἴτ 

Μι. ὅ ορᾶᾱ. (0) 5 Ε. εατε. Απις 

ὁ πίμψα; ροπυηί 8Υτ, μίς, 5αλά. 

νοτς, ... 



6ΑΡ. ΥΙΠΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4659 
. 4 ϱ/ ΄ 3 ἄ ο ὴ 3 3 η 3 

τ γραπται’ οτι δύο ἀνθρώπων ἤ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 

18 Ἔγώ εἰμι ὁ μαρτυρὼν περὶ ἐμαυτοῦ» καὶ μιαρτυρεῖ περὶ 
«λε. / ” α” ολ μώ α ) 
᾿Ίθέμου ο πέμψας µε πατήρ. Έλεγον οὖν αυτῷ" "που 

3 ς ε 9 ; ε Ἂ 3/ αν ὃ 

ἐστιν ο πατήρ σου: ἀπεκρίθη Τ {ησοὺς' οὔτε ἐμὲ οίδατε; 

οὖτε τὸν πωτέρα µου. εἰ ἐμε ᾖδεισε, καὶ τὸν πατέρα μου 

90 Ἡ ἤδειτε ὤν. 

γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ Ἱερῷ' καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν 

.. «9 . 5 ΄ 2 

Ταυτα τα ρήματα ἐλάλησεν Τ εν τω 

: νο ς/ / ἳ] / 6/ 2 -- ιο ο” ' 

9] αυτον οτιουπω ἐληλύθει ἡ ὠρο αὐτοῦ. ] Ἐέπεν οὖν πᾶλιν 
᾿ ” Υ στο ” - ” .. 4 / κ ΄ Ἄ Ζ 

αὐτοῖς ΥΞ-ὸ ἰησοῦς' [εγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετε µε 2, 
Ν Δ α . ”. ο / ε - » ή ο” ϐ ώ Ρ [ή όἍ Ν 

και "εν τη αμαρτία υµων αποθανεισύε οπου εγώ 
« , ε ση . η, [) ” ./ ϱ” 

90 υπάγω, υμεῖς ου δύνασθε ελβεν. ᾿Ελεγον οὖν οἱ ἶου- 
ὃ ” ο ο 3 Ό//ε Ν ϱ / κ ἀἆ 6 3 Ν 

αἱοι" μητι " ἀποχτενεί εαυτο, οτι λέγει "οπου ἐγω 
ϱ / ε ” ι / 2 ων) Ν ασ’ /“’ ι] -. : 

99 ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ελθεῖν; Καὶ 5 εἰπεν' αὐτοῖς' 
Γι ο» {2 .” ’ 9 Ν ε] .. ὦ ιο) 3/ » ΄/ε ο. 

υμωεις ΕΝ των κατω εστε, εγω ἐκ των ανω εἰμ! υμεις 
5 ” / ο. / ”5 3 Δ 3 3 .” ” / 

έΆ του κοσου ὄτουτου εστε, εγω ου εἰμ εΧ του κοσμου 
| απ’ ο δν νι 5 ω 9 ω 9 

94. σούτου Ἐ,πον οὖν υµ099 οτι ἀποθανεῖσθε εν ταίς αμιαρ- 
Ὦ ον Ἡ νο “”/ λ / ]ς 1 ιά «αλ Μετ 

εαν "γαρ μήπιστευσητε”» οτι εγω εί 
9 ο” 9 υ « ’ ς ” 3/ ο ] ω 

25 ἀποθανεῖισθε εν ταῖς αμαρτίας υµων. Ε,λεγον ουν αυτῳ" 

4 ς ο 

τίαις υμών. 

Αν ’ ο’ Ώῃ νο ιο η] ω ο 3 ος Δ 9 ι 

συ τίς εἰ ὭΞλοι ειπεν αυτοι ο (ήσους' την αςχην 

Εγ ὁ, 
(5) τίς. ΟΠΥΥ5. εἰϊαπα ἵπ Μέ. ὅ εοξᾱ. 

κ ἢ ὁ ᾖησοῦς. 

αἱ. δ. Μί. 6. τ. Οορί. (ποη δαλίά) 
(ϐΞΡΙΤ. 1. 106. 191. 151. 905. Ἑν. 

24. 96. αἱ. 16. ρ]ήγθ65νε. Μί. ΒΗΥ. 
αἱ. 15. Εά. (α) ἄν Ίδειτε. Β1,Τ. 1. 
Μι. 5. Ο5ίς. θοχίε». Ἱίεπι ΟΥΓ. || ἂνξ- 

Γ. εαπί. οοτΏ, Γογδέίαπ, γυὶς. τσ. 
ἔου, εοἱῦ. («)ὶΞΞΡΒΡΚΙΤ, 58.151. 
Μι.ς.Χχ.λ. 5επηε!. 11. 9Υ2. έτ, Ατγ. 
Ῥοτ». Ρ. Οορι. Ἀαμίά, ίΙπ,. Ατπι. 
οἱἩ, βαχ. Ὑ ιἱς. Π8. οἈΠί, ΥΟΤΟΠ. 
νετο. οο). Ὀτὶικ. ἔογ. (ο]. εππετ, 
Ο5ίς. {6ν, (Αεπιε] ἵπ 6ᾱ, ροπῖ ροοἰ 
δδάσκων.) ΟΥΡ. Ο1ΣΥΡ. Ίπ οοππεηίαγ. 
(παῦεί Ἱπ ἰοχία.) () Ξ ΒΡΙΤ. 
οαπί, νοιοη, Οτἷς. ΟΥτ. (2) ἠ- καὶ 

οὐχ. εὑρήσιτί (αε.) 1. 91. 118. 191. 149, 

ΥΓ. Ρ. 6. Δδί. ΑΓΓ, (α)Ξ19. 

(0) καὶ ὅπου. 1. Τ9. 9993 Μι. 11. ὅτι 
ὅπου. 101. ὅπου γὰρ. Αιπι. (60) ἀπὸ 

ζενο. Οοπ]οοί, ἘΕαὐοτῖ, (ἆ) -|- ὅσι, 

Μι, Β. Ρά. Ατπι, (ε) ἔλεγεν ΒΩΏ 

1Τ. 69. Ἀντ. ρ. ἵπ πι. 8ἱαν, 9, 8, 

Ο5ίς. ΟΥΤ. (8) ενὲ ἄε ἰεγγα, ερο {6 
σα]ο δι, Δ8πϊά. (5)Ξ18. Μι. Η. 

ΆΑνγπι, Απίο τοῦ ροπίϊ Τ, (1) ὑμῶν 
αἆ ὑμῶν -- ΙΤ« 88. ὄτν 1183416, 
Μι. 4.13 τ. 11. «ορ. (οτε 

604. 9293 αἱ. 3. Μι, Η. ία, (κ) 
μοι. ἙὮ. 69. 124. αρ. ΑΙ σαπέ, 
(1) ὅ, σι. Οοπ]οςί. (α)ΞΞΒΙ.. 1, 
ὦδ., 09, 194. 8]. δ. 8ΥΤ. Οορί. ιν Ἡ 
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προ ό, τι καὶ λαλὼ ὑμῖν, Ἄ 9 Πολλὼ έχω περὶ ὑμῶν 96 

0ΟΔΡ, ΥΙΠΙ, 

λαλεν, καὶ κρίεµ' Ῥ ἀλλ' ὁ πέμψας µε ἀληθής ἐστι - 
ΟΡ Χ  εἷω ] δις ὤὦ ως / 4 κ λε 
Χ9γω ο ἤκουσα παρ αυτου, ταυτω Το» λέγω εἰς τον - 

ἀ 3 / [ζ, λ / 3 ο // 34 ς 

κὀσμον. Όυκ εγνωσαν, οτι τὸν πατέρα Ἰωυτοις ελεγεν". 27 
ο) «9 ν 2 Φα ὁ ὁ ο” ο ε / Δ ελ ο” 

Έιίπεν οὖν Σαυτοῖς ὁ ἰησοῦς' ὅταν νψ)ώσητε τον υἱὸν του 28 
«9 β / " / 4 , 2 κ 9 κ τα Ἡ) ” 

ἀνέρώπου, τότε γνώσεσύε, οτι ἐγω εέμιν καὶ ὧπ εμιωυτοῦυ 
ο ΣΧ Ν ὶ «5 η / ε .” 1 

ποιώ οὐδὲν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ µιε ὁ πατήρ '---μου 
ον. 4 -/ 

ἆσανταο Υ λολῶ» 
πι, 3 » / 2’ 

ουν οῴηκε ϱε µονον 
5 ” ” η 

αυτω ποίω πῶντοτε. 

Καὶ ὁπέμψας με, μετ ἐμοῦ ἐστη' 99 
Ὦ 6 ) /ο6 2 . Δ 2 Ν 

Ξ-ο πωτήθ», οτι ἑγω τα αρεστοα 

ιν] Ἶ ” ” . 3 ’ .) ώς τ 

Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος, πολλοί ἐπιστευσαν εἰς αὖὐ- 90 

σόν.] Ἔλεγεν - 
ο πε 9 ” αλ λ 4 ι 

υν ο (Ίσους προς τους πεπιστευλύτῶς 51 
ο) ”. ὁ ὃ ΄ μ9 τα. ϱ δν. ο 3 ο λ.. ο 3) ” 

αυτῷ (ουθα/ους [εν υμεις νεΩητε εν τῷ λογῳ τῳ έρω, 

ποσο ὃν, Ρα λαλῶ. 

Ῥιαν. 6. γυ]ς. ΕΤ, (οχς. υνῖχ.) Ο59τ, 
1 εἶπεν οὖν. Ὦ Εν. ΜΙ. 9. Β]ᾶν. ΕΠΙΠΙΟΥ, 
εἶπεν δὲ, νεγοῃ. (π) 1. 86 οί ϱΊ. αρ. 
Ῥεης. 194. αρ. Ῥϊτοί. 191. 151. Ἐν. 
24. αρ. Βεπᾳ. Ῥ]πγεδνο. Τά. (οεἶαπι 
ει. 3. ) Ατ δΙαν. ἐπ, φιοᾷ νογο. 
Σπζταπι, φιοᾷ εἰ εο]δ. Απιυς. Ὑἱσι]. 

ἐπἰέέηπι, φιιοπίαιι οἱ οαΠί, ἑπργὺπίς, 
αιϊα νετοῦ. ρτπερίωαν ος φαί, Νίνα. 

Φτίπεϊρέμπι, αιιοίῖ εἰ Ὀτὶχ. «οςΡ. ρεΐπ- 

οἱρίιπι, φαῖ εἰ, Ύμἱδ. 6ΠΙΠΙΘΥ, {058. 
πηαγί, ΑΙΠΟΣ. θοπαε]. Λνἱποϊρέμπι, φιία 

εί Τοτ. {ο], Πατ], Άας. ο5ο δι ϱγζποὶ- 
ΦΡίωπι, φιιοά οί ΑπΙΡΥ. 5εππε]. ῬΥζποῦρίιηι 

(εδ, οαιία οἱ Ιοφαίμγ. Λαξ. 8επε]. 
(ο) Ριασοάεπί]ρας Ἱαπσαπί 86, 151. 

990. Ἐν. 24. Ἐά. νετοῃ, 0Ἠ1Υς, Νοπη. 

. σολλὰ] καὶ πολλὰ. 9ΥΓ. ἨήθΥΟΕ. Ο1ι 

οπμ]ία ]ιαδέαπι, νοτοῃ. [| ὑμῶν] -|- καὶ. 

61.999. αἰ. 4. Ο1Υ5. ἵπ Μέ, 4 οοἁᾱ. 
ϱϱ) ΒΡΚΙ.Τ. 19.39. 49. 69.118. 194. 
Ἀ}ρ. ΒίΤΕΝ. 121. 151. 9550. α]. 10. εί 
Ῥατροτ. 1. Μί. ο. δ.αχ. 11. Ἅ({(ᾳ) αὐ- 

φοῦ. ὮὉ. (5ἱ. β.) 98.192. 108. α]. δ. Μι. 

ντ 8ΙαΥ. 9. Ὑπἱδ. «πηί. {ος, Τ1ςο- 

ΡΙΨΗ. 

χεις. 

(ϱ) -ἵ- τὸν φεὸν, Ὁ. (8ι. β.) 

98, Ἰηπι, 64, αρ. ΜΙΙ. 91. ἵα πι, αρ. 
Ῥοπρς. Αι, τη πι, εά1ί. εοπνίαπ(όῃ. 
Ἀ]αν. 9.  υἱς. εᾱ. 1. εκο. Ὀσῖκ. {0Γ. 
μα. (8ΞΡΤ. 1. νους, | -ἵ- πάλν. 
Ὦ. 98. 106. Ἀντ. υἱτ, Ῥεγε. ρ. εαηῖ. 
() οὖκ ἐλήλνβα καὶ ποιῶ ἀπ ἐμουτοῦ. 

Ἐν. 92. 9ΥΓ. ἨϊσγοἙ. (4)ΞΡΙΤ, 
69. Ἐν. 19. Μι. 11. βΙαν. 9. 3. Υυὶρ. 
Τί. (εχο. Ὀτία,) Ἐπς. ΟΥτ. Ἠίαρ. 
Γαπφίη. (κ) οὕτως. Ἐν. 81. 40. 

(Ἠ) λέγω. 40. 68.1. Μέ. α. 5. 

10. ποιῷ. 693 Ἐν. 951. 40. (5) -- 
σατὴρ. Ἱ,, (α) -ἰ- καὶ. «1. Με.ς. 

ΒΥΓ. Ῥοΐςε. Αγ, ΛίΠ. 6ορί. ντ. Ρ. 

ο. οὗ. ὙΥυ]ρ. νετοῦς «ος, (Ἠτγς. 
(εεἶαπα π Μ{. ὅ οοάᾱ.) Ο95. (0) 
ΒΡΙ,Τ. 1.69. Αἴῑας, Με, «, ο. 
9, Ασπι. Ἀντ, Ἠϊετο». γπαΐς. Τε, 
(οσο. Ὀτίκ.) Εδ. ΟΥΓ. ΟΗΕ. ἵπ οοπα- 
ΠΠΘΠίΩΓ. (είῖαπα ἵη Μί, ὅ οοἆᾱ,) Ηϊ- 
Ίαν. Απίς µόνο ροπιπί Με. α. 10, 
(ο)ξν. ν. 10, δὲ, Μι, Σον. 
υσίς, κα) ἔλεγε. ΑΤΕΙ, 



98 θεια», καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὁριᾶς. 
τ 6 

94 σεσθε; 

σ6ΑΡ, ΥΙΠ1. 

/ 

Ί9/εν πώποτε ὗ 

.. 5 ρω - ϱ/ ο 6 ι] ν ς / - / 2 

' νμῳ] οτε πας ο ποιων την αμαρτίν, δοῦλός εστι 
| 6 / ”/ 

96 αὐαρτίας. 
».ω  ὰ Ὁ ολ / 9 λ .” “ 

Φ6 Ο1ὠνου ο Ό/ος (8νεΙ εἰς σον αιωνο. 

ΚΑΤΑ ΙΤΩΑΝΝΗΝ. 

᾿. 69 ἀληθῶς ωκθη θα µου ἃ ἐστὲ,. 

45 

Καὶ γνωσεσθε τὴν ἁλή- 
᾿Απεκρίθησαν 

λ / 

αὐτῷ''' σπέρµω ἀξραάμ, ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύ- 
.- λ ό ϱ/ / / / 

Επὼς. συ λέφεις) 6 οτι ἐλεύθεροι γενη- 
] / 3 ” οκ 5 ” ϱ) λ 2 λ / 

Απεκρίύη αυτοῖς ο {ήσους' ἁμην ἁμῆν λέγω 

ηθετῆς 
Ν ” 3 ο ᾱ- ν κ 

ὍὉ δὲ δοῦλος οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίῳ εἰς τον 
” Δ ]ς ο ο 8 ςλ 

Ῥαν οὖν ο υἱος 
« ” 2 / /’. 9 / 2 ιά ν / 

| 97 ὑμᾶς | ελευθερώση, ὀντως ἐλεύθεροι εσεσθε. Όέδα, οτι 
/ . / 3 , ΑΝ ω. ] ο” α/ 

σπέρμα αξραάμ, ἐστε' ἀλλὰ ζητεῖτέ µε ἀποντεναι οτί 
! ε / ς ο Ὑ ο ω. 3 Φος ο τι” . ού ει { 

880 λογος ο ο ώ ου αμα. ἐν υμυ. ἡρμδίο 0 ιν 
λ ας  Ἀμς ΤΡ εν /{ 

παρα τῳ πατρί ιμρήή /λαλῶ' καὶ ὑρεῖς Ὁ Ο20 

8 

ε ή ”/ ἡ/ 

ὰ 95 ἑωράλωτε παρὰ Σαρ τῷ ποτρὶ ο όμῶν σοιείσε. 

Ρ ο) ᾷ, α ϱ0 ἠκούσωπε, 
στ ι) -- 

082 σου πασρὸς. 

(4) ἔσεσθε. Οοἀ4. αγ. Ένασπι, Ῥογες, 

ἆπ. Ὑυὶς, εαπέ. νοτο. ἔογ. οο] 0. 
σετια. σαί. πι, Εοδ. πιατέ, ΟΥΡΗ, 
Άασ. Ἱπίετάαπι, (6) -- Αππι οο1, 

πρὸς αὐτὸν. ΒΩΠΙ,. 99. «αηί. «τὸ. Α]ὶ ΄ 

νοι απία να] ρου αὐτῷ αἀάππί οἱ ἴου- 
δαῖοι, Ἀλ1ἱ καὶ εἶπον. (8) καὶ πώς. 69. 

106. 918 (εσπι 194. αἲ, 6.) αἱ. 3. 89, 
Ῥ. 1η9. πῶς οὖν. Με. 5. (5)Ξι. 69, 

ϱ|. 92. Ἔτεινς, ν. 4)4Π. Ὑμ]ς. νετοηῃ, 

{ου. οοἱῦ. «ο. (4) Ξ Ὀ. εαη{. 

νογοῦ. ΟΊεα, (παροί Οτἷς,) Εαπσιίη. 
(αθεπέ Ίχει, ΟΥΡν. Παν, Αππου, 
Ἠϊοι. Άας. Απιργοδίαςί. (απᾖ.) 

{ἱ) σἰώνα αὰ αἰώνα -- 194. 939. αἱ. 4. 

Μι. Ψ. 10.11, Οἶσπι. || ὁ] --- Σὲ, Ὀ. 
ΑΗ, Μέ.ς. 5, Τ. 8ΥΓ. Οορί. 8ΥΓ. Ρ. 

ο. οὐ. γπ]ς, οβηί, γοτς. βοτμβεῖμι. 

Μπα. σαι. ΟΥΡυ. -- γὰρ. νετοι, 
9 - .19. 69. 194. αρ. ΑΙ, νετο. 
οοτς. (4) ἐλενθιρώσει. Ὁ. 191. 9350. 

Ἐν. 5. 19. αἱ. ὃ. Μι. Η. π. 7, «8Ηέ, 

(αν) ὃ ἐγὼ. 1. ἐγὼ ἃ. ΓΗ, 191. 999338 
Ἐν. 18. Μι. 9.1, Οορί. οιπί. ΡΗἱα. 
Όντ, οτι, ἃ ἐγὼ. Β, Ας, Οτίς. ίος, 

Ὀμεγς. οεἵαπη Ἱη Μι. 4 «ο. ἐφὼ δὲ 

(μὖν) ὃ. 69. 6ορί, ἐγὼ δὲ ὃν 194, Δρ. 

69.91, 116. 191, 145. αἱ. ὅ. 

Μι, 5 «οςᾱ. 

κβῶρο οί ἀἱς, Ο 
Τετί, 

Ἠ]το]. ὃ ἑώρακα Ροδέ µου Ροπῖί 101, 

| ἑώρακα] ἤκουζα. Ε05. (4) Ξ ΟΙ, 

1, Υ αἱς. της, 66ΥΠΙ, ΘΠΊΠΕΕ, 058. 
πατὶ Ουὶσ. ίου, εἰ ἀδ. Οσς. Ἱ -ἷ- 
παῦσα. Ὦ. 99. 93993 οἈηί. ΝεΓΟΠ. 
εοἳ ο. ΟµΤσς, οίίαπι ἵπ Μί, ὅ «ο. 

(ο) ε- Εν. 19, αἲ. 3. Μι. 5. κ. Ἀχε, 
Ῥογες. Αγγ, ἆδίπ, Οορί. Αππα ἀοἰ, 
γπαϊς, Ὀτία. ἔοτ. Γ085. 5οσπι. οθΓῦ. 
ΟΙ. (οεἵαπα ἵ Μι, 3 οοἆά.) Τετέ, 
νὸν, Τ1.Μι.α. (9) ΟΡΚ. 1. 19. 98, 
49. 69. 91. 191. αἰ. ὅ. Μι. 8. 1. 
Ὑυ]ρ. οπΠέ. νεο. Ὀκίχ, Φ6ΓΠ1. {0ε8, 
Οτἱᾳ. «.ωρο. ΌΥΗ, 01939. εἰἶαπα ἵπ 

Μι, 8 εοᾷᾱ, (4) ΒΟΒΙ.. 1. 18. 
9. 49. 69. 91. 116. 145. αἱ, 5. Μι. 
6. 11, Οορί. Δί. Ατπι, 8ΥΓ. Ρ. ἵω 

Ὦ, σοίμ. Ὀτῖχ, ΟΓἱΦ, 80ρο οἱ: ἀῑδ. 
Οψὲ. ΟΗ1ψ8. είαπι ἵπ Μι. ὃ εοἀᾱ, 
ἀκούεπε, 131. (9) ΒΟΚΙ.. 1. 99.49, 

Μί. 9, 

οί, αἱ νιἀείας, 8, Ῥ. ἵπ πι, Ρ0ἱΣ, 
ΟτἰΡ. 8Ώρο. ΟΥὺτ. ΟΠἨΓΥ5. είπα ἴη 

(85 581,, Δίπ. Οτ]6. 
ΥΓ. |-|- ταῦτα. Ὦ. οἙηίι 



456 ΟΟΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΡ. ΥΠΙ. 

, / Ωχ « κ. ἃ 

Απεκριθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ' ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀξεραάμ, 99 
3 ι . 1 -” ϱ 0 ” α 3 κ ”. ’ η. ο 

ἐστι. λέγει αυτοίς ο έσους᾽ εἰ τέκνα του ἀξραάμ, ἴστε, 

τὼ ἔργα τοῦ ὠθραὰμ, ᾿οοἐποιεῖτε ΣΤ. Νῦν δε ζητεῖτέ 403 
ι ” ”/ «ἱ Ν ε / 

µε ἀποκτείναιν ὤνθρωπον, ὃς τὴν οὀλήθειαν ὑμῖν λελά- 
εἳ 3/ Ν ” ” // -” . Ν 2 

λγήχκοαυ ην Ίκουσο παρα του ΥΣ εοῦ: τοῦτο οεραδιμ, ου. 
3 / ε ” ” ι ο -” Ν ϱ -- - 

ἐποίησεν. Ύ μεῖς ποιέιτετα ἐργα του πατρὸς ὑμῶν. εἰπον 41 
Ζ σ΄ // . ο. ς ”. 35 , ι ’ θ ” 0, 

ουν οαυτῳ" μεις επ πορνείας οὐ ΥΕΥΕΝΝΩεύα" ενα 
/ / ιά Γ ) . 

πατέρα ἐχομεν, τὸν «εν. Ἰλέπεν Τ αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς" [εί 49 
9 ΝΔ Ν ε ο» .” » ” "νι 3 {. το Ν Ν 3 υν 

9 9εος πατηρ υρὼν Ίν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ" ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ 

9εοῦ ἐζῆλθον καὶ ἥκω.] οὐδε γὰρ ὧπ᾽ ἐμαυτου ἐλήλυθα, 
|] ι) ” , / 

ολλ ἐκεῖνὸς µε απεστειλε. Διωσί τὴν Ὁ λαλιὰὼν' στὴν 43 
2 λ "9 ιό, ᾽ « ᾿ / κ. / Ν 

ἐμῆν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν 

ἐμόν. Ὑμεῖς ἐκ Ὁ 4 οὔ” ἃ 
ιπ . / ” Ν 

πατρος τοῦ διαξόλου ἐστε, 44, 
Ν Ν 3 ΄ -” ΝΔ 5 ” / πο 3 ιν 

χαιί τας ἐπιθυμίας σου πατρος υμων 9έλετε ποιεῖν. ἐκεῖ- 
, / ο /“/ ρ ν ρω . 9 - ι) / 

γος ἀνθρωποκτόνος ην απ αρχης, καὶ εν τῃ αληθείῳ 
) ο, ώ “/ ι) 2/ . / 3 ᾿ -” “/ - 

ουχ, εστηκεν᾿ οτι ουκ εστιν αλήθεια εν αυτῳω. οταν λαλη 

ἔρυ ἦτε. Ἡ Ο) σοῶσε, 
Ἀ σ΄ 

"Ταν. 8 Ἡ οὔν. 

(ὁ 8Ρ1,. Υυὴς. οπΏ{. {οΓ. οοΓΏ. ἔομς. 
Οµἱσ. ἀεοῖε». (ίεγ αί τες) Λας. 
ία) Ο5ίς. ἀοοῖε». (έετ υπί τος.) Γαοΐΐε, 

γπ]σ. {οΥ. οοτΏὮ. Γο5». Δι. (τα): 

Ὦ στ. ΕαΗΡ. 0. Τρ. 91. 106. 194. 

Ἀρ. Βΐτολμ. 191. 101. 29099 935. Ἐν. 
1. 4. 24. 40. αἱ. 96. ρίατεεσιο. Μί. 
ΒΗΥ.ο. Ε.Ε. Κ. Ρ. Ψ. ΙΤ. Ἐά. Αππη. 
δ]αν. Ὑυ]ς. {ογ. οογῦ. ἔοδ. ΟἨπὶς. 
ἀποάςρσίῖθ5. (56πιθ] ἂν ἐποιισε.) Έτ. 
Ρῖς. ΟΥΤ. Ἠϊ6γο5. Βαςί]. Ἐρίρη. Τ]ε- 

οΡΗγ]. Ῥτοεορ. Ὀἱδ. (0ἵ Παβεί.) 
Ο,Υ8, ἵπ Με, ὃ οοάᾱ.  (Υ) πατρὸς. 
18. Με. Ί.π, Οτἷς. 9. (5εεἆ ααἰηφαίθς 
υέ τος.) ΟΥΓ. ἵπ οοπιπιεηίαΓγ. 01175, 

Ἱη Μι. 9 οοἀἁ. πατρός µου. 69. 194. 
αρ. Βίτομ. ΄Αππιι ΟΓίς. π19. βοπιο]. 
ΟΗΓΥΕ. είίαπι ἵπ Μι. 9 οοὰᾱ. (2) 

Ρ1,. 1. Μι. 1]. Ἀγτ. Ασπι. 8ΥΓ. Ρ.ο. 
Ἅσί. Ὑπ]ς. νογοη. Ὑεγο. 05. 60ΓΏ. 
(3)ΞΒΟΠΚΙ.. 1.95. 40. 609. 19. 151. 

20” 9593 Εν, 1. 19. 24, αἲ, 9. Μί, 

Ἡ. α. ς. 81. 5. Εά. ντ. αἱ, Αττ, 

Ῥεηςς. 6ορί. Ατπιι ἀοίμ. Β]αν. 9. ὅ. 
Τε. (εχο. οαπέ. Ἐτὶκ. Έον. Μπι. ϱαί.) 
Ουὶίς, (0) ἀλήθειαν. Ὦ 3 5γ. Μι, τ. 

λ. 5οπ]α]. 10. (ο) --- ΒΟΡΗΙ.Σ.1. 

69. 12. 59. 106. 116. 118. 121. 191. 
142. 145. 151. 918 (ουπι 194. αἱ. 9.) 
290. Ἑν. 34. 96. α]. 10. Ῥίαγεσνοα, 

Μι. ΒΗΥ. α]. 19. Τά. Οἶοπι, Ἠετας]!. 
Ουἰςδ. 5αρε εί ἆἵ. ἨΙόπγε,. αΙεχ. 

Ῥας. Νγς.. Βρὶρα., ΟἨΤΥΕ, (οίῖαπι ἵπ 

Με. ὅ εοάἆ.) ΟΥΡ. ΤΠπεορΙιψ]. ΑΠ. 
(ἀ)Ξ44. ΑΙὶά5. εσπιογ. Ο5ῖ5, επιε!. 
(1δίες παῦσί.) | -- ὑμῶν. 8. Τη πα, 40. 
65. 118. 194. 2186. αἱ. ϐ.)α]. 6. Μι. 

3. Ε.Τ. 10. 6ορί. Οἶεπα, ΟσΙς. βεπιε]. 
(14ἱες οπιϊ (1) Ὠϊάγπι, ΟἨ1Υς. αίῖαπι 
ἵπ Με. 8 εοἁᾱ, ᾖ πατρὸς εὰ πατρὸς Ξ- 

κ. 64. (6) ἰστιω,. 60. 181. Μι. 
{. ΥΣ. Ῥ. ΟΗΡ. θες], (υἱ5 πίτες.) 
ΊΤεΒ, "ναι 



6ΑΡ. νι, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 45Τ 

σὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ" ὁτι ψεύστης ἐστι, "λαὶ 
ε λ 2 . λ λώ 6 Ν 5 / / 3 

46 ο πατηρ αὐτου. Ἔγο ἕ δὲ ὅτι τὴν ἀλήδειαν λέγω» ου 
3 / / Ὦ ἂν 1. δν ” ἐλέ Χ΄ ας 

“46 πιστεύετε οἱ. ἰ εξ υμών Ελεγχεί µε περὶ αμαρ- 
Φ ) / “.. ς ” // . / ή 

σίας: εἰ ἕ Τ ἀλήδειαν λέγω, } διατέ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε 
ε Ἀ ι ας - κα ” κ 3 Φ Ἀ 

47 μοι ὉΟ ὢν ἐκ του «}εου, τὰ βήματα του 3εου ἄκουεί 
Ν τι ο. ο ο ρω 2 Ε] / Ὠ ο . ” Γη 3 

διὼ Ὁὰ φοῦτο υωεῖς ου» ἀκούετεν "' οτι εκ του }εου ου 
ς 5 ΑΓ). 2 / » ρω Ν ιο ο 9 

49 ἐστε. ᾿Απεκρίθησαν ὃ τ οἱ ἰουδαῖοι καὶ εἰπον αυτω᾽ ου 
λῶ Ρ λέ ιδ ” ή, / ιά Ν » ΔΝ ὃ 

χαλως Ῥλέγομεν ημείς) οτι σαμιαρείτῆς εἰ συ, καὶ δα/- 
/ ./ ) 'ά 3 ” 3 Ν / .] / 

49 µνιον εχεις; Απεκρίθη Ἴσους εγω δαιμιόνιον ουκ εχω» 
9 ν -” λ / νε ” ] / /{1/ 

ἄλλα τίµω τον πατέρα µου, καὶ υμείς Ἱ ἀτιμάζετέ ευ 
ι] Ν κ / 2 ” Ν / 2) ε ο 8 

ρο Εγώ "δὲ οὐ ζητῷ τὴν δόξαν μου ἐστι ὁ ζητῶν καὶ 
/ . ὴ 3 Ν / 6 υ 3. / κ ’ 

ϱδΙ Ἀθίνων. [ Αμὴν αμήν λεγω ὐμω' "εὰν τις τον ἕ λόγον 
κ 4. Α΄ / / δι, Ἡ / ᾽ λ »ω 

σον έμιον τηρήση, 9)άνατον ου μή 9)εωρήση εἰς τον αἰώνο, | 
α’ - ο πα δ ο. ες κ. ιό ὢ / α 59 Ἠέπον Ὁ-- οὖν αὐτω οἱ ἰουδαῖοι νῶν ΕΥ νώκαμυεν, 071 δαι- 
’ ./ ο. ΔΝ απ ο β κ ε ” ᾿ ἑ 

ϱονίον εχεις ἀξραὰρ, ὠπεθανε καὶ οἱ προφηται, και συ 
/ ι σκιᾳ Χ ’ Φ » Ν χ 

λεφεις' εαν τις τον λογον (ου τηβηση, ου κ "γεύσηται” 

εκδ, ς Τ οὖν. 
κ / 

γευσετα!. 

(θΞ:Οεἱς. εεπιε]. (ᾳαθίογ παδοξ.) ὡς. 
151, οοτΏ. 055. παθὼς καὶ. ΥΘΓΟΗ. Υ6Γς. 

Μπι. εο]ῦ. εογΏ. ΟΥΓ, ΑπίΙΟςΝ. Απιὸς. 
Αποι. απῶοί. Ν. Τ. [ ὑμεῖε υἱοί ἔσπε τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαθόλαυ, ὅτι ψεύστης 

ἔστιν, ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ ψεύσσης ἦν. ἐκεῖ- 

ν0ς ὤνθρωπομτόνος Ίν, καὶ ἓν τῃ ἀλλθείᾳ 

οὐκ ἔμεινεν. ὅταν λαλεῖ, τὸ ψεῦδος ἐν τῶν 

ἰδίων λαλεῖ. ὅσι μα) ὁ πατὴρ αὐτοῦ ψεύ- 

στης ἦν. Ερίρη, δει αρ. ειπα Οα]απὶ, 
ἀίέεπι Αγοο (ἷςὶ. (5)Ξ- 0. 14. Τι. 
εχο. ὈΓἱχ. ραί. ου. 66ΓπΙ. πΙΧΤί. Γω58. 
(11) -ἵ- ὑμεε. Ὦ. σαπί. (1) ΝΑ. 46-- 

Ὦ. 900. Μι. αχ οαπί. (Ξ8ΟΙ.. 
1.298. 69. 151. αἱ. 5. Μι. τ. 5. 10. 11. 
Αντ. αγ. Οορί, Ατπι 9ΥΥ. Πἱ6Γ08. 
Β]αν. γυῖς. τί. ΟΡ. ΟὗΓ, () 5: 

Μι. Υ. [ ὑμεῖεξ-τί. 151. Ανπι, αοί!, 
δ]αν, 9. 3. Ύ αρ. νετς, πιασέ, (πι) σ/. 
65.11. Μι. ν. 10. α1)ΞῦΡα. 119. 

οαηΐ, (ο)ΞΡΒ0ΡΙ, 1. 99. 69. 118. 

Ἐν. 18. αἱ. 4. Μι. π. 11. 9νΥτ. Ῥεγες. 
Οορί. Ατηιν 8Ιαν. 9. 3. Υυ]ς. πις. 1. 
ίεχο. Ὀείκ. {0Υ, σεσπα. ππατί.) ΟὲἵΡ. 
ΟυΥ. (Ρ) ἐλέγομεν. 10. 69. 69. Τ1. 
Μί.α, Ἱ. τ. 5. κ. Τ. 10. 011158. ἵπ 

σοοππιεηίαγ. οίίαπι Ἰἵπ Μί, λ. µ. 

(ᾳ) ἠτιμάσασε. Ἱ,. Ῥὰά. Ὑυὶρ. (85 

09, 939. Μι. Β. Απ Ο5ἱ6. δεπιε] ἵπ 

ίοχία. ΟΥν. Οπής. είίαια ἵπ ΜΙ. 4 
εοᾱ. () ὃς ἂν. Ὁ. (8ἱ. β.) 8ΥΓ. 
Αγγ, Ῥεηνς. Ρ. 1. «απίΐ, (4) ἐμὸν 
λόγον. ΒΟΡ1,. Μι. 11. ΟτὶΡ. 959ρε. 

ΟΥ1, λόγον µου. 142 Μι. ἩΠ. Οἱ9. 1επι 
Ο11ΥΕ, εἰῖαπα η Μί.Α εοὰᾶ, (α) Ξ 
Ῥο. 106. Ἀντ, (ορί. Αγπι ΥεΓΟΠ, 
νοτο, Ο5ἱρ. (κ) ΑΟΡΙ.». 1. 10. 
36.40. 69, 19.91. 106. 194. 121. 181. 
9138 (ο. α]. Ἰ.) 996. Ἐν. 4. ὅ. 94. 96. 
αἱ. 91. Μι. Η. αἱ. 11. Εά. ΟτἱΕ. 0ΥΣ, 
Φιωζήση. Β. Εν. 95. 
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ἱ / 4 5 Ἆ 5» // 

«᾿ανάτου Σ--- εἰς σὸν αἰώνα” 

ΑΡ. ΥΙΤΙὸ 
λ κ, - | ͵ 

Μ3 συ μείζων εἰτοῦ ”πα- 58. 

σρὸς ἡμῶν ἀδραὰμ» Άρστις ἀπέθανε; Ὁ καὶ οἱ προφήται 
2η.» / 

ἀπείωνον" 
/ λ ο ” 

σιγα σεαουτον Τ ποιες} ᾿Απεκρίθη {ησους' 
Ν / 

ἑὼν ἐγὼ ἆ δοζξάζω᾽ ἐμιαυτὸν, ἡ δόξα µου οὐδὲν ἐστω. ἔστιν 
ϱ . / ο ο ὃ / εἰ ἁ ” ’ [ιό 9 Δ 

ὁ πατήρ µου ο οξόζων με ον ὐμιεῖς λεγετε, οτι }εος 
ο. ο, λνσ» κι, 2 2 α ο λα να., 
ἱσουμων ἐστι Καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν' εγω δὲ οἶδα 55 
δν Σο 2/ “/ 2 α’ 4 2/ η 

Οουσο). ο εον ειπω. οτί ου οίδα ο υτοῦ, εσομαί ομοίιος 

« - / ατα κ Ν Δ ἁ 2 ” 

ὑμῶν, ψεύστης. ἀλλ οἶδω αὐτον, καὶ τον λόγον αὐτοῦ 

τηρω. 
ον ς ν // 

σην 5 Ίμερων 
. 5» ἃ ω Ν κ ἅ / 1 

οὖν οἱ ουδαιοι προς αυτον" Ἱπεντηκοντα 
3’ 4 Ν ἃ Ν ο { ο” 1 λ  . νε ».. 

εχεις, κωά αορααμ, εώρωκως; Ἰίπεν ΄ αυτοῖς ὁ {πσους' 58. 
1 Ν , Δ / ς ον Ν 2 ν 

αμήν αµνην λεγω ια ἡνΦ πριν κ 

9 εἶρω.) 

ών ο) σας πο ν” // 
την εριην᾽ καί είδε, οὐὶ έγαρη. 

᾿Αἐραὰμ, ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο, ἵνα Ίδη δ6 

Είπον 57 
κ 1” μα, “ 

ἐτη Ὁ οὐπω' 

.. μονών - 

“Ἡραν οὖν λίθους, ἵνα βάλωση ἐ ἐπ αὐτόν' ζῆ- 59 

σοῦς ὃὺ εβρύδη, καὶ ἐζηλύεν ἐκ τοῦ ἱερου ω1, ] 

μα ο ἡμῶν, 

9 διελθων διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρήγεν οὕτως. 

(1) Ξ Ὀ. Μι. 5. οαπί. τοτοῦ. οοἳ ο. 

ους Νοπῃ, (2)ΞΤΏ. εαΠί. τε- 

«τοῦ. νοτς, «οτῦ. «οἱ. | ἡμῶν Ξ- 16. 
(α) ὅσι. Ὦ. οαΠί. νετς. (09) 599. 
40. 69.Τ1. Μι. α. τ.10. (οΞΑΔΒΟ 

ῶαι1,. 1. 36. 106. 194. 121. 191.206. 
Ἐν. 90. αἱ]. 18. ρίαγεδαπε οί Βα10ετ. 

5. Μι.α. ο.1.8. χ. 10, Οορι. Βαν. 2. 

τυϊς. Ἡτ. Οτἱς. ΟΥ. ΟΙΣΥ5. (αίἶαπα τη 
Με, 9 ουὰᾱ.) ΤΠποοριγΙ. (4) δοξάσω. 

Φ). 1. αἱ. 9, οαηίέ. νετο. «ος. «οἱ 0. 
Οιίσ. 0Ἠγ15. ἵπ Μι. ὃ «ο. ΑπΙΡΕ. 

(ο)- ΟΊτΥς. εἰἶαπι ἵπ Μέ. ὃ «οὐᾱ. [[Ξ- 
µου. ΑΤπι. ΥΓ. ΜΙΕΓΟΒ. (υγ. Ρ. Ἰαρεί 

ο. αδι.) Οτἰςσ. Τογί, (0 ΑΟάαΚΙ, 

Μ5. 1. 35. 96. 40, 62. 64. 69. Τ9. 91. 
106. 194. 191. 151. 208. Εν. 9. 94. 

β]. 98. Μι. Ν. αἱ. 8. Εὰ. ΑΥΓ. υἱἩ, 
Αίγ. Ῥετε». Οορί. αρ. Βεπρ, ἀί, 

βΙαν. οΠΊΠς8. άοίμ. Υυἱς. πι, Βαχ. 

ρτὶΧ. σετ, ρα{. Μπα, πιαΓί» {οΥ, {οἱ. 

επιποΥ. Τ]ιουργ]. Λας. (8) δέξαν, 
1063 (1) ἐχώρην. Ἱ. (1) σεσσαρά- 

χονα. Ῥατρεν. 1. Μί.Φδ. Οσάά. απ. 

αρ. Ευίλγτα, ΟΗΥΥς. (είῖαπι ἵη Με, ὅ 
οοἆἆ,) Βεγπι. οοηίτα ΟΠΙΏ, Ἠδτγος, 
Ὀ]α]. ἄε ἐπῖπ. αρ. Α:Ἠ. «{()Ξ995, 
οὐδέπω. Ὦ. (1) -- ὧν Ρας. 1. 181. 

Φ95. Ἑν. 4. ὅ. αἱ. 90. Μι. Β, αἱ. ὄ. 
εσηέ, -|- δὲ.Τ1. | καὶ εἶπεν. Τ,. 9. 106. 

290. Μι. α. {(1)ΞΕΏ. οπΠ{. νετοιι 
ΎεΓο. «οΓΏ. οοἱϱ. Ίρπαί, Ἐριρι. 
860ρο. Βδεπάο ΑίΠ, Νοναίίαπ. Ὑϊείο- 
τῖπ. ΟΠγγδο]. Λπεροτέ, (η) ἔμην, 
2320. {(ο)ΞΡ. Βατρεγ. 1. Ἐά. Ῥευς, 
ν. αλά, Ασια. (ροςί ἐξηλόεν αἁ]]- 
οἶεπς (αΠέμπι ἐπορεύετο) Ὑμὶς. Τε. 
(εχς, Ὀτίχ.) Οµἱρ. αί νάοίαν, Ο5τ, ἵπ 
Ἀ. 1, Απποῦ. Νεο αἰλπρίέ ΟἼτγς, 
καὶ δΗλθε διὰ μέσου αὐτῶν καὶ ἐπορεήεφοι 
ΒΥΓ, Ῥει5. Ῥ. ἐγαπδῖεπδ. ρ6Υ πιει 

ετών εἰ ἐθαίν Ὀπὶκ., ααὶ δηλέὼν διὰ 



6ΑΡ, 1Σ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΠΝ, 459 
- ο νι δι ώ .ω . 

1. Καὶ [παράγων ρε δεν ὤνθρωπον συῴλον ΕΑ 4 γενετῆς ὃν 
ᾗ ο, νὰ ο ας ολλ. εάν / κ. ον. 
γθΚαι Ἠρωτησαν αυτον οὐ μιαῤητα! αυτου, λεγοντες ραδθ), 

8 η τὸ. [ο .) 9 ο” . ” ο Δ 

τς στίς Ίμαρτεν; οὗτος, Ί οἱ γονείς αυτου, ένα τυφλος γεν- 
ο” ) : / -” 93/ π᾿ ϱ/ Σ/ 5 

9464 : Απσεκρίθη ΕΤ ησοῦς" οὔτε οὗτος ἤμιαρτεν, οὔτε οἱ 
ιο] , ” ν] . ο ” ΔΝ 1 [ωὁ ὃν 3 

φονεῖς αυτου" ἀλλ ὧνα Φφανερωύῇ τὰ ἔργα του 9εου ἐν 
ς . ω πα) 3 Σ΄’ δε; ἐ / θε κ. υ / / 

Γ4 αυτω. 'Ἐμε δεῖ ἐργάζεσ ἂι τα εργω του πεμιψαντὸς 
χ /ο6 ιν / 5 η ό »/ Χ 4 ο 'ὃ Ν δύ ι 

ὧε. έως Ἰωερω εστίν’ ερχεται νυξ, οτε ουδείς δύναται 
3 ο) / ϐ Ὃ 2 ” ἳ π ιά ι 5 , . ,, 

δ ἐργάζεσ αι. Όταν εντὼ κοσμῷ ὦ, φως εἰωΙ του κοσμου. 
ος ο αν 2/ λ ο 9 / λ 2 ἳ η 

:6 αυτα εἰπων, ἔπτυσε χαμαι καί εποίήσε πηλον εκ τοὺ 
; 4 4 3 / σ μι Ν 5 {4 λ 2 

πτύσματος, παἱ επεχρισεὺ ” τὸν πηλον επι τους ὀφθωλ.- 
ιτ ο ω ᾗ}. κ ο » ”. οϐ / 

7µους.Ά--- τοῦ τυῤλοῦ, ἸζΚαν είπεν αὐτῷ) ὕπαγε, νίψαι 
. λ αλ: 6/6 ο λ ΄ - ρ εις / 9 ν 

εές την χολυμιεήθραντου σιλωὰμ. "ο ερμηνεύεται, ἂπε- 
/ /“” ” -.. μα. ανα λα” / 

σταλμενος. ἀπῆλθεν Ξοὐν, καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε [βλε- 
ι " Οι ς’ ”. / λ «3 ,ω ” λ / . 

8 πων. Ό/ οὐν γείτονες» Καὶ οἱ «)έωρουντες αυτον το πρὀτερονν 
ἀ σα // 6 : ὁ ο. ϱ) ν » ον) δν «9 / 

οτι προσαιτης {9 Ελεγον ουχ ουσος εστιν) ο οιθήμιενος 

Ν ” / 2] ο Αι / 

ϱΛαἱ προσαισῶν; ᾿ Αλλοι ἐλεγον' ἔρσι οὐτός ἐστι" ὤλλοι 

-αάς, ΗΝ, αἳς 18. Τά, 

άφὶ 9 συφλὸς ἦ ψο 

“μέσου αὐτῶν, ἐπορεύετο οὕτως. Ἀ]αν. 2. 9. 

καὶ διελθὼν διὼ μέσου αὐτῶν ἐποριύετοι 

καὶ παρΆγεν οὕτως. Οἱ,. Μέ. 5. Οορί. 
Ἀστ.ρ. (5εἆ ἐπορεύετο ο. αδί.) ΟΥΤ. 
ο]ἱουδί. Α{Ἠ. καὶ διελθὼν δ.ὰ μέσου αὖ- 

υσῶν παρῆγιν οὕτως. Μί. 11. |. ἐξλθεν 
κ. οὕτως] ἐξηλθεν ὦπ᾿᾽ αὐτῶν διὰ ρέσου 
εἓκ τοῦ ἱεροῦ, κοὶ παρῦγεν οὕτως. 69. | 

επἰμὲέ ἄε ἐεπιρῖο εἰ αὐλεοπαιί 5ε. Ἆος 

«οτὰ. οποϊροίς εδοἑογῖς,ἰοἱεί. (ρ)-Γ (ὁ) 

«ἑησοῦς. αἩ. ΛΗΙ. Εναηφο[δίοιἶα, Εά. 
'γυῖς. (που {91.) οοἱδ. «ος8. β6υπη, 
'Μπι,σαί, ΟΝΥΥ5. εἰἶαπι 1η Μ{, 6 εοἀἑ, 

{α) γεννητς. Β. 1.42. 193 124. 935. 
Ἐν. Ἱ. αἱ. 16. ρ]αΓεδνο. Μι. α. α]. ὅ. 

«Φενησῆς, 9. Μί. ΒΥ. µ. χΧ. γονετῆς. 

«108. Α41, Μι. Ελ. 10, .(ϐ) --καθή- 
ἵμενον, Ῥ. (8ί. β.) οαηί. (8) σί. 69. 
«Ῥετε. Ρ. δαΧ. (0ΞΑΡΟΙΣ. ΑΙ. 

(4) ἡμᾶς. 
ἘΒΡΙ,. Οορί. βαλίά.. Αλέὰς Αππι ομηέ. 

Οψει Νοηπι || ἐργάξεσέε ἕως οἱοι ΟΗΕ. 

«108, Ρεῖκ. «010. αὐσὸ. οοτΏ. 

ΕΙ, 1 δαν. 9. αὐτοῦ. Ῥ. 41{8. σαν. 

Οοη]εςεί. 

εί εν. {ετ. (κ) ἡμᾶς. Τ,. Ὄορέ,. 
ΛΙ, Ατὸ, ΟΥ9, (Σ) -- αὐτου. ΑΏ 

οἱ. 1. 98. 1ο. Μι. 11. -- αὐτῷ. Ὦ. 
β]αν. 9. οςηέ. (α)ΞΞ1. 106. 8υς, 
Ῥετς. ϱ. Όορί. νογο. | Ξ-σὸν πηλὲν, 69. 

(8) -- 

2. Υυῖρδ. εΠί. νοτς. οοἱ0. «οΓΏ. ἔαιν 

{089. Μπι. ρα! Ίτοπ. Ατποῦ. ἐίις 
«οαθοὶ, ΝεΤΟΠ.  (08)Ξ8υτ.. (9)Ξ68. 
«Ατπι, ἄοίῃ. νοτς. οο1ϱ.. (ἆ) ὅτε, 

ο(ϱ) ΑΡΟΣΏ (8ἱ, β.) 
ΚΙ, 1. 98, 69. 118. 194. 161. Α]ῑπθι 
Ἀντ. αΐσ, Ατγι Ῥετς. νν. Οορέ. ίΠ. 

«Άτπι. δαλία. (οἱίπ. 8]αν, 9. γαρ, 

εαπέ. Ογἱπ, «ΟΥΡ. σοΓπΠι. {055. Γ.Γ, φαΐ, 

Μπι. Ῥεεπάο Αίῑῑ, ΟΥτ.ΟΠΥΥς. (οέῖαπι 

ἵη Μί. 6 οοὖ.) ΤπεορΗγΙ. ἵπ οοπι- 
(πποπίαγ. αἱ νἰάείας, Άπς, πτωχὸς ἦν, 

Τά. συφβλὸς ἦν καὶ προσαίΐτης. 69. ΝΕΡΟΠ. 
νετο, οο]ϱ, (8) οὐχὸὶ, ἀλλ', 1,, Με, 

«Δι κ |. ἄλλοι]. ἅσεροι. . | δά᾽ ὅτι 



΄ 
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δε: “/ 6 3 ” 3 5 -., ”/ ς ϱ 3 ο ἂ 

ἐ. οτι οµοιίος αυτῳ εστι. εκείνος ξελεγεν' οτι εγω εέροέν 

Κυ” οἱ ὀφθαλ- 10 
/ 

5 ἄνθρωπος, "λε- 11 
’ η ” λ / ν 4 ν / Δ 

γόµενος ἰησοῦς, πήλον ἐποίησε, καὶ επεχρισέ µου τοὺς 
Ν ο’ 3 

ὀφθαλμοὺς, καὶ εἰπέ μοι ὕπαγε 5 εἰς Β τὸν’ σιλωὰμ,, καὶ 
ν 5’ νψαι 1ώπελθὼν δὲ καὶ νιψάμιενος, ἀνέθλεψα.' Είπο 15 

οὖν. αὐτῷ' ποὺ ἐστι ἐκ εῖνος ; λέγει" οὐκ οἶδα. 

1/ -” . ” ” . 

Ἔλεγον οὖν αὐτῷ" πῶς) 1 ἀνεῳχθησάν” 
’ , {η 2 » 1 ο ια, 

μωοί Απεκρίδη εκείνος Ἱ---καέ είπεν’ 

Άγουσω αὐτὸν πρὸς τοὺς φαρισαίους 69 σὀν ποτε τυ- 13 

φλόν. "Ἡν δὲ σάξδδατον, 3 ὁτε 
- κπ ϱὔ . ια ἃ - : 

ἐησοῦς, Λαιὲ ονεωζεν αυτοῦ τους ὀφθαλμιύς. Πάλω οὖν 15 

σὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ 14, 

2 / ., «Κ ε 

Ίρωτων αυτον 
ιο 3 αω... Δ 2 / / 

εἶπεν αὐτοῖς' πηλον ἐπεθηκε 

ψάµην, καὶ βλέπω. 

Σ/ ς ” -- 9 « Ν 

μωέ οἱ Φαρισαίος πως ἀνέθλεψεν. ὁ δὲ 
ασ 

μου ἐπὶ σοὺς ἐφθαλμοὺς,' ἱἱ ενί- 
/’ αμ. ο, / 
Έλεγον οὖν ε τὠν φαρισαίων 16 

Κσοι, Ρ ο τὴν κολυμξήθραν τοῦ. 

α επὶ τοὺς οφθαλμούς µου. 

ἔλεγον' οὐχὴ, ἀλλ. Βόοα τί νἰἀείαγ.]. 

τι. αρ. ΜΙΗ. 5υτ. Ασε. ῬεΓε. ν. Οορί. 
Βαἡῖά. Απ, Αν ΥΓ. Ῥ. ἵπ πῃ. 

γυ]ς. νογοπ. 6ΕΓΙΠΙ. ΠΠΑΤί. {089, Γογ, 
ΟΥ. δὲ ἔλεγον' οὐχὶ. ἀλλ ὅτι. 194. 
ἀῑοεδαπέ, ποπ οἵἴηιϊ]ὲ εἲ εδ, Ῥεια. Ρ. 
δὲ ἔλεγον, ὅτι. Βαν. «οΤΏ. ο0] 85. ἔλεγον. 
40). ἔλεγον, ὅτι. 80. Με. τ. 5. 10. | Σὲ -- 

86. αρ. Ῥεης. 161. ἀοίμ. ίοἱ.. (5)-Ε 
δὶ, ΑΙΚ. 42. ὄτ. 69. Τὸ. 194. 151. αἱ. 
Ὦ. 8ΥΓ. Α;γ. ΑΓΙΠ. ΔίΠ. 9ΥΓ. Ρ. 9, 

85. αοίμ. Υυ]ς. ΤἩ. (εχο. ου. εαπί.) 
Τ{εορ]ιγ]. (1) -|- οὖν, ΟΡ, 157. 
οξηί{. νεο. (4) ἠνιώχόησαν, ΟΡ1, 
Μ. ΑΙΠ. Μι. ΒΥ. αἱ.6. Εά. (6 Α 
οΡΕΒΙ.8, Ἐν. 1. 2. 96. ΑΕΙ, Μί. ΒΗ 
Υ. αἱ. 16. Ε, (εἰῖαπι οί, ὃ.) ΥΓ. 
αἱ. Οορί. Απ 8αΧ. εδΠί. ΥΕΙΟΠ. 
ιο]. ΟΥΤ. ΟΗΓΥ5. (εἰῖαπι ἵπ Μι. 6 
οοἑἆ.) ΤΠεορΙγΙ. ΛυΡ. ()«- 
11.. 98. 116. βδαλμίά. Απ. γυς. 
εαῦ{. οο]ῦ. ἔογ. «οτΏ. (αι) -- ὁ 
ΡΙ,. Ἱ. (η) --- ὁ, Οἳ,, 1. 118. Ῥντ. 

Ρ. ο, ἃδί. (ο) -ἰ- νίψαι (οπιῖθθο 

Ροδίεᾶ καὶ ἠψαι.) 13. 29, 16. 80. 919. 

250, Μι. 

Νειίτο Ίοςο παδεί 191. Ἅᾖ(ϱ) ΒΡΙ. 
1. Οορέ. Ατπι, 8ΥΓ,. ἨΙ6Γ08, «πΠέ. νε- 

ΤΟΠ. νεες. «οἱΏ. «οςΡ. ΟΥΡ. Πέεπα 8ΥΥ, 
Άγ, σοῦ. 118. (4) ἁπηλθον οὖν, καὶ 
ἔνιψόμην, καὶ ἦλθον βλέσων. Ὁ., εαηί, 

(6).Ξ Α. 88. 119. Ἐν. 98. Μι. χ. 
Ἀντ. Αἴγ. Ῥεγο. Οορί. Αγπι, Βηχ. 
{ου. δὲ. νεγοπ. Ὀσία. καὶ εἶπον. ΒΙ., 1. 
151. γυ]ς. ΟΕ. Ἅ{(8) ἐν ᾗ ἡμέρᾳ. ΒΙ,. 
99. ΥΓ. Ῥ. ἵηπ πι. Ῥ6εΙ6δ, Ῥ. Υ6ΤΟΠ. 
νετο. οοΙΏ. σογῦ. Μπι. ΟΥ. (5 
69. 124. 151. αἲ. ὅ. Μι. ΒΥ. ΧΑ» χ. 
11. ντ. Ῥείε. Αιπι, Β]ην. 9. 8. 
γιρ. 1. εκο. εαΠί. πια, (ια) ΒΕ, 
ΕΙ ΜΕ, 918 (ο. αἱ. 8.) Εν. 9. 94, 96. 
α]. 96, ρΙαγοδνο. Μί. ΗΥ. αἱ. 19. Εά. 
ΟΥΓ. µοι ἐπὶ σεὺς ὀθθαλμοὺς. Ἡ. Μι. Β. 

Τά. 8γυ. Ρ. (ο. Δδί. αηίε μοι) οἱ]. 
για. Ὀτίχ. {ογ, οοΙὮ, «οΓΏ. µοι τοῖς 
ὀφθαλμοῖς. Ἑν. 38. | µεν]Ξξ 116, Ἐν. 
1. α]. 4. Απίε ἐσέθ. ροπίἱ Α. κ] 
ὅτ. ο]. ὁ, Μί. ψ. 

ΒΡΥ. 55. Ρ. ἵη πι. Ὀτίχ, 

ΟΥτ. ΟΠ1Υ5. είῖααι Ἱη Με. 0 «οἆά, 



19 θλέψαντος. 

99 φήσωσε"' 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΠΝ, 

σινές» οὗτος Σο ) ἄνθρωπορ”' οὐκ έστι πορὰ ἅ δα: 

4601 

--φοῦ. «εοῦν 
ϱ/ /“/ 

5ὁτι τὸ σάξξωτον οὐ μόνα ἄλλοι 3 ἔλεγον' πῶς δύνα- 

ται ἄνθρωπος ἁμμαρτωλὸς σοιαῦτα άρση ποιεῖν; καὶ 

17 λέω ἦν ἓν αὐτοῖς. Λέγουσι ὃ τῷ τυφλῷ πάλι 
“ 4 

.. ο ”/ Ἶ Ν .) ’ 

συ σί λέγεις περὶ αὐτοῦ. οσί ἦνοιξε σου τους οφθαλμούς: 
« Ν α.” ο , , 3 

18 ο δὲ εἰπεν' ὅτι προφητης εστιν. Ὃυκ επίστευσαν 
κ, ο ὃὸ . 6 κ 9 στ / 

οἱ (ου0αοι περι ο υστου» 

ο // 
ἆ ουν 

ϱ/ Ν ίοὰ Να 

οτι συῴλος Ίνν πα ανεβλε- 
«. ϱ ο 2 / λ ” ο. 5 ” ” 5 

ψεν, εώς οτου εφωνησαν τους γονείς Ξαντου του ανα” 

. /΄ 
εστι 

90 γήόη: πῶς οὖν ὤρτι βλέπει: 
[ὰ » 2 -” 

οί γονείς αυτου 

» 2/ “ 

πρυκ οέδοιμνεν᾿ 

οὐ / ” κ / . 

Και ἠρωτησαν αυτους» λέγοντες 
ιο / 

 οὑσός 
ε ϱὶ ε ω) ε] ς ο. Ἰ ἷν “0. ϊν ἃ 

ο υἱος υμών» ον υάεις λεγετε οτι τυῴλος ἐγεν- 
ὃς - 3 ιο] 

᾿Απεχρίθησων  }αυτοῖς' 
ια λ π’ . 3”/Ἄ , ω, ι] Ὁ 

χω εἰπον᾽ οἱ.» οτι οὗτος εστι ο 
| ϱἳ - νο . 2 4 »” Ν ” / 

21 υιος ἡμῶν, χα οτι τυῴλος εευνήθη" Τ]ως δὲ νὸν (λεπει, 
Ἀ / ./ εν . ” λ ᾿ λ 

Ἰ τίς Ἰνοιζεν αυτου τους ὀφθωλμους» 
ο  // 2 δι 6 Ῥ Ω. Μ / 3/ .. .» Ἱ ν 

μεις ουχ οιόα(αεν" ἲ αυτος Γλικο) εχει αυτον ερω- 
ἃ. Χ Ν 

ούτος Ἴπερι 
οἱ 
αυτου 

/ ” ιά 

λαλήσει. αυτα εἰπον 

(5) Ξ 61. 31. 9. Ῥοεί 9ιοῦ ροπιηέ Β 
ΌΙ.. 101. 
151. οἱδ (ο. 194. αἰ. δ.) αἱ. ὃ. ρ]α- 

ῶθδνα. Μέ. ΒΗ. αἱ. δ. ΟΥΓ. ΤπεορΗγ]. 
Ογε, ἵαπ Μί.λ.µ. (2) ου, Ἡυἱς. 

{ογ. «οἱ. οοτΏ. σοι, Μπι. σαΐ. Λυς, 
Απιζζοσίηςε, (8) -ἵ- δὲ. Ὀ. 1. 69. 
194. αἱ. ὁ. Τὰ. 5υΓ. Ατε, Ῥοτε. νν. 
Οορί. ΑΡίΠ. Ὑμ]ρ. σαπέ. «ο]ϱ. οοΓῦ. 
Μπι, βαί. ἰοἱ. (ποπ επιπιεγ.) ΟΥ5Γ. 

(0) -- οὔν ΑΒΡΙ.. 1. 69. αἰ. 6. Μι. 
Ρ. αἰ. 8. ἘΕὰ. Οορι. 8στ. Ρ. ο. δί. 
γυς. Π. Ο0ΥΥ. (ο)«- Ὀ. εαηί, Υε- 
ΤΟΠ. Υετς, «010, ο0ΓΏ. Λπηίο τῷ τυφλῷ 

Ροηῖέ Ατπη. (ἀ) -- Ὀ. αἰ. 8. 1{. 
(εχο. ἔου. «ο1Ώ. σΘυπι. ἔο9. σαΐ. 10133) 

(ε) -- 6θ. νογο. ΟΜΙΥΑ. οίίαπι ἵπ Μ{. 

6 εοἀᾱ. (0Ξ0. οαΠί. | καὶ ἀνέ- 
ΕλεΨεΞ«νετοΆ.  (6)Ξεοῦ, || αὐτοῦ 
ΞΡ.191. Μι. ψ. Βαλ]ά, Αγπις οαΠ4. 

[ τοῦ ἀναθλέφαντός Ξ- 1. 118. αἲ. ὃ. 

Όορί. Ῥετ5. Ρ.΄ νειοῃ, γειτς, «οἱῦ, 

119. εἰἰαπα αρ. Μι, εἶ 5, φιί υἱέναιιέ 

(7) ΞΑΡΡΟΙ,. 1. 69. 106. 

ειπα, πι, Ἱίεπῃ σα. Γ098. 5ογιΏ, (11) εὖ 

ἔσπιν οὗτος. Ὦ. Ἀυτ. σαπι. (1) ἐλέγεσε, 

αΜ. αἰ.Τ. Μι.ς. Ἅᾖ{(1) - δὲ ΑΜΑ. 
Ἐν. 2. 94. ρ]ατὶπαὶ, Μί. ΒΗΥ. αἱ, 11, 

Γά. 5ΥΓ. αίτ, Ὀτίκ. -Ι- οὖν, Β. Ἐν. 15. 
αοίμ. Ὑμ]ς. πις. () - 81, 38. 
69. α1. 4. Μι. Β. 59. κ. 11. 8Υτ. Ῥρτε. 

Ρ. Οορί. Ρέὰ, νετς, Ὀτίκ. οοἑῦ. Οστ. 
αὐτῷ. 2Ί. (αρ. ΜΙΙ. 98.) 45. (πι) --- 
ποὺ ὀναθλέφψαντος, {α. (1)--56. 68. 

218 (ουπι 195.) 8ΥΓ. Ῥεις. Ρ. Αττ͵ 

ϱΗγ19. είἶαπι ἵπ Μ{. Τ «οἀᾶ. (ο) 
44. 80. ΜΙ. Ἱ. Ψ. 8στ. Ατνι Ῥετε, τν. 

(οἱ. (Ρ) αὐτὸν (ἐπερωτ. Ὦ).) ἐρωπήσασε, 

(αὐτὸς. Β.) ἡλικίαν ἔχει ὈὈ,. 1. 151. 

Ρογ». νν. Οορί. ΑίΠ. γης. Τι. ντ. 
Άαπσ. ᾖ[ 5 αὐτὸν ἐρωτήσαστε, ΝΘΤΟΠ, 

ΟΗ/9. εῖαπι ἵπ Μι. Ἱ ουάᾱ. (α)-- 
σὰ. 106, 151. 995. αἰ. θ. Με. 5.10, 
ΟΥ. ἵπ Μι, 8 εοὐᾱ. (ϱ) ἑαυσοῦ. 
Α. 9ἱ8 (6, αἱ. 10.) ρἱυτίπιὶ, Μι. ΗΥ. 
αἱ. 1θ. Ρά, 018, εἰίδαι απ Με 5 
σσ. 
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μ ϱ 5 .. ι] ” λ α ον λΑ, ὰ ΑΛ 

οἱ γονεις αυτου, οτι ἐφοβοῦντο σους ἰουδαίους., δή γαρ 
5 /  1συ . ὦ, ον, κο, Λι ε ον ας 
Σσυνετεύειντο οἱ ἰουδαῖοι, (να ἐὰν σις αυτον ὀΜολογησή νρναβκ-ΑΜΡΝΒ 
γρβιστον, ἀποσυνάγωγος μμ 
υ 2 . ο 

αυσου ειπογ᾿ 

Ἔφωνησαν Ἡ οὖν" 

Διὼ τοῦτο οἱ ο 325 
σα 

ἐδτι" ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐθωτήσωτε. 

 1σλ δευτέρου” Υ σον ὤνθρωπον,, ὃ, 24. 
ιο Ν ιά ” «ὧν « ” 

ἦν τυφλος, καὶ εἰπον αὐτῷ' δὸς δόξαν τῷ 9εῷ' ἡμεῖς 
/ ή ς / . / αν 

οἴδοιμιεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιω. Άπε- 2ὅ 
/ ο’. //{ 27 ο” νι ο’ “ 

πριθη ΖΞς οὖν ἐκεῖνος Ἀ---καὶ εἰπεν' ὡμιαρτωλός 4 
ε) ᾿ ο’ α ο” σ λ ἳ “8 : / 1 

εστι, οὐκ οίδα” εν οίδα, οτι τυῴλος υ ν, αρτι Θλεπω. 

Ἐέπον 5 δὲ” 

σου τοὺς ὀφθαλμούς ; 

᾿ ιο) 

ουτω 
) 2 ιδ. ο, 

ἁπάλμ'' σί ἐποίησέ σοι; 
᾿Απεκρίθη ᾽αὐτοις' εἰπον μη 97 

πῶς ἤνοιξε 96 

”/ /“/ Ν ” /“/ 9 ΄ /; / , 

67δη, καὶ Τοὐκ ξήκούσαωτε" τί πάλη έλετεἀκούεως 

μὴ καὶ ὑμεῖς φέλετε Λαὐτοῦ. μαθητοὶ γενέσθαι; Ἐλοι- 
δό ϊ δ Ἀ οι . Ἆ ’ 6 ... 2 / ο 

ορΊσαν Τ αὐτον, ἆάαί ειπο)’ συ εἰ ϱαὐητης επείνου σεις 

᾿ σε οὐν. 

(5) συνεσέβιντο. Α. Ἑν. 98. Τά. 3υτ. 
Ρ. ἵπ πι, ργῶ"σ6. συνεσίθεντο. (. Ἰ6.αΡ. 
Ἠείδί. Μέ, ᾳ. Χ. συνέθεντο. 116. αἱ. 9. 

ΤΠεορΗγ!. ΑΠί αἰίετ. ϱορέαυεγαπἰ, 

5, οοπιοέἤέηπι Γεοεγαπέ, δ. οοπο[ἰαι[ῖ εγαπέ, 

5, εοπερὶαυεγαπὲ, 5. εοποζιιεγαί, 5. 
ἀεογευεγαπί, 1844. (6 51,, οαπί, 

νετο. εοἱ). (α)-- 181. Μι. Ἡ. ᾳ. 
Χ. Ατπ. {χ) Ροδί ἄνόρωπον ροπαηί 
Ὦ)1.. Βα]ίά, οαη{. «οἱ ϱ. «οΓ0Ώ. πάλιν 
ἔκ δευτέρου, εί Ῥοπίέ απίο ἐφώνησαν, 

Ἁτη. [--σαῖ. (7) αὐτὸν. Ὦ. οαπ{. 

(2) Ξ ΚΑ. 1. 28. 40. 49. 69. 64. 91. 

Ἐν. 9.94, 96. αἱ. 14. Μι. ΒΗ. 9.23 Χ 
9]. . ἈΥν, ΔΙΓ. Ῥεγεε. Οορί. ΒαλΙά. 
γετο. Ον ής. εἰίαπι ἵη Μί. Ἱ οοἆἆ. 

ία) - ΑΒΡΙ, Ι. 88. 42. 106. αἰ. 8, 
ΒΥΓ. ρ. Βα]ίά, άοίἩ, οαπί. θεϊχ. ΟΥ0. 
ΙῬετος. Απ. γμΐς. Π. (εχο. εδΠί, 
Ρεῖχ.) ομαέηί ἀπεκρίόη. (9) ἤμην 
καὶ, 1. 1. 118. Βα]ίά. πλ, Β]αν. 
Ῥεγε, Ρ. εΏΏί, νετο, ὈΕΙΧ, εοΣΏ. οοἱῦ., 

ΟΥτ. ἵπ οοπηθηίας, Απιῦς, 5οπιο]. 

(ο) οὖν. ΕΟΚΙ,. 1. 19. 61. 69. 118. 
194. αρ. Βϊνεπ. 191. Με. ἆ. 1.5. Ἐά, 
Ἁγτ.μίτ. Οορί. Φαμῖά. γαρ. 1. σε. 
[ῶἜνειο. (4)Ξ Ρ0Ώ. 6ορί. Βαἡίά, 
ΑΓ. ρ. 81αν. 6. Υυἱς. Τέ. (οχο. Ὀσῖχ,) 
Νοπη. Απο εἶπον ροηῖέ Αππιν (6)-- 
ΥΓ. νογο. ἅπαξ. 0115. οξῖαια ἵη Μι, 
6εοἀᾱ, (0 ΞΥγυὶς. Π. (εχς, σαη{. 
νετο. ὈΕἱχ. δα{..) (8) ἐ ἐπιστεύσασε. 
69. 194. αἱ. Ὁ. σιστεύετε. 986. Λ]ϊας, 

(1--69. Ῥορί μαάθησαὶ Ῥοπιπί Ρ1,. 
191. 161. αἱ. ὅ. Μι. α. αἰ. 3. Ύεγεε. 
ΟΥτ, Οµ1ή8. οίἶαπι 1η Μι. 6 οοὐ. 
(0 ΞΛΕΟΠΗΙ,5. Ἐν. 1.9. 94. 36. αἱ. 

ὅ9. Ῥπτεδνε οἱ Βατὴετ.Τ. Μί. ΒΗΥ. 
α]. 90. Ῥά. Ῥετ». ρ. Ύ υἱς. πας. νετοῃ. 
{ου Γωθ9. (οἱ. ΠΠΙ6Υ, Απ. οἱ δ 
ἐλοιδόρ. Όι.. 1. 98. 191. Βυτ. (δε. Ρ. 

Νωβεί ο. 85.) 6ορί. Αππ. σαηί, 
γεγο, ΡΗἱΧ. καὶ ἐλωδίρ. Β. ΒΑ], Γον 
Άπὺν, 

... ο .΄ 
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Ν -” ’ . 

993 δὲ τοῦ µωσέως ἐσμέν ραθηταί. | Ἡμεῖς οἴδαμιεν». 

ὃτι µιωσῇ 3 λελάληκεν ὁ «)εός " τοῦτον δὲ οὐχ. οἴδαμιεν 

ςΑΡ. κ. 

/ ” / ᾿ / ξ ο Ν ο’ .) ρω . 

20 πὀθεν εστίν. Απεκρίθη ο ἄνθρωπος και εἰπεν αυτοῖις' 96Η 
9 / /“”/ ΄. 8 ιό ε, ο” 3 ”/ “4 

«γαρ τούτῳ «αυμαστον εστω, τι Ἡ υμεῖς οὐκ οἴδωτε' 
/ 3 ΔΝ Ν / ΔΝ ] / / ““ 

9] πὀθεν ἐστὶ, κοιὶ ὀνέωζε µου τους οφθαλμούς. Ἱ Οἴδαμεν 
. νι 7. ο π // « ἎΝ 3 ΄ “/ κ». 3 

Γι σσ δε, γι Αἁμαρτωλων ὁ "εος ουκ ἵ ακούει" ἀλλ ἐῶν 
ὃν ο / ν ΔΝ / ϱ] ρω ο ’ 

σις Ἡ γεοσεςῇς ἤν «οι το οέλῆμα αὐτου ποι], Ἀ τούτου 
Ὦ κ ᾽ ” 2. ι ᾽ η / 4 / 

99 ἀχούει. Εκ του αἰώνος οὐκ ἠκούσθη, οτι ἤνοιξε τις 
[) Ν .” / Να ων Δ 

96 ὀᾷῥαλμιους τυφλοῦ γεγεννηµένου' Εέ μὴ ἦν οὗτος παρὰ 
. 2 η / ” 2Χ/ ι] / να 

94 5γεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν, Απεκρίθησων καὶ εἰπον 
ι ο γ ς / // 2 / σ ο /”/ λ λ 
αυτῷ' ἐν Υ ἁμαρτίωις συ ἐγεννήθης Ἴολος, καὶ συ δι- 

/ ο ω ν. ερ 3 Ν ./ “/ 9 

96 δάσκεις ἡμᾶς: καὶ ἔξεδαλον αὐτὸν 3 ἔξω. Ἠκουσεν ὁ 
. ” [νά Σο / ΑΑΑ.Ι 2/ ὁι Ν ει ον ου . 

:Ίσουςν οτί εζεδαλον αυτον εξω οί ευρων αυτον ειπεν 
. » Ν ιό 3 Ν ϱ) .” 

26 αυτω" συ πιστευείς εες τον υἱον του Ῥοο οεοῦς ΔΑπε- 
4 3 ο” 9 ων μα. - / 3 / σα 

” δι Ά εχείνος αι ειτε κα) Πίεση υθίέ νο πί- 

- “. με ο’ ἆ ---- δν! αρ κ ο... αν ει οἡ 

97 στεύσω εἰς αυτον} Είπε -Ξ-δε αυτῷ ο ἰῆσους' καὶ έώ- 
ι δε νε ο ον μμ, ο πε ε 
Ό8ρακας αυτον, Καἱ 0 λαλὼν μετα σοῦ, εχείνος εστι». ο 

. Ὀ 2 ὄνύρώπου, 

(ς)Ξ Ό. Ρεής. Ρ. Ασπι οβΗί, τοτο. 
σου. γὰρ. 3γγ. (1) οἴδαμεν δὲ, Μί. 19. 

(11) ἐλόλησεν, Λ. Ῥά. (τ) -ἵ- καὶ ὅτι 

φεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ ὠκούεη. Ὦ. «δη. 

(ο) ἓν γὰρ σοῦτο. ΑΤ. 194. αρ. Ρϊτεμ. 

Ἐν. 9.4. 0. 19. 90. 99, ἓν γὰρ σοῦτο. 

86. αρ. Βεης. Ἐν. 92. Μι. Υ. Ὀἳ5. ο, 
Χ. ἓν πούτῳ γὰρ, Ἑ. Μί. 8. Φ. ἓν τούτῳ 

γὰρ σὸ. Ἱ,. 1. Ἐά. ΟΥτΤ. ΟΤΑ. οίίαπι 
1η Μι, ὅ οσάᾱ, (Ρ) ἡμιῖς οὓκ οἴδαμεν. 

8. Ἰ4. (4) δα μὲν. Βἱαν. 9. οἶδα. 

Ῥετς. Ρ. ΑΝ. Β]αν. νυτοα. {(ϱ)ΞΒ 

Ρα!.. 1. 33. αἱ. 4. 6ορι. θαίά. Άτα. 
8]αν. 9, Υπἱς. πηῃ». «Πέ. ΝΟΤΟΠ. νετς, 
εοἳο. οσους. Γ09. ΟΥΥ. επίπι, ΦετΙΠ. 

(5) ἁμαρτωλὸν. 69. 64. 1951. Ἐν. 91. 

αι, πο μι ν. ᾱ. ο, 15335 βθαὶμᾶ, 
(4) ἐπακούε. Ἴθ. αρ. οκ. Με. ᾳ. 
{α) βάλει εοσεθὴς εἶναι. Μ. χ. (κ) ξ 

960. 9τ. 69. είίαπι ἵπ Μί, Ἰ εοἀ(, 

(σ) ἁμαρτία, 142. Ρο ἱ]ά. νετοῃ. ραί. 

Μπ. (2) ὅλως. 1. 61. 191.918 (6, 

α]. 9.) Ἐν. 4.18. 19. αἰ. τ. Μι. 1. Π. 

Ῥ. ἵπ αγ. Ζ. 1]. κυλλὸς 8. κολοθὺς. 
Οοπ]εςί, Βεεηατάϊ. (8) ἔκ σοῦ Ἱερῦ. 
ΟΥΥ5, αἰᾳιοιίας, είίαπα αρ. Με. | -ἰ- 

ἄε δ/πάσοσα, {0585. πΥαΓΙ. () ΡΕ. 

ΑδΙΠ. Βαβίά, οαπί. Οµ178, ἵαπ Μελ 

εοπείαπίου, εέῖη φΧ | Ἠος, Τετί. Ηἶ- 

Ίαγ. Ύλοιοτῖῃπ, {(ο)-- ΕΡΡαΚΜς, 

1. 10. 98. 38. 96. 40. 69. 64. 69. το. 
91. 106. 194. 121. 191. 101. 2]δίς, 
αἱ. 9.) 955. Ἱν. 1. 2. 34. 96. αἱ. 96, 
Μι. ΡΗΥ. αἱ. 19. Ἐά. 85ε, Ρ. Α0ι 

Βαν. (6χο. 9.) σππί. ΟΥΥ. Τπεορ)γ1. 
ΟΠγΥς. εἰϊαπι ἵπ Με. 4 εοἀὰᾱ, {(ἆ)Ξ 

ῬΡῬ. 39. 5ΥΥ. υίτ,. Ῥεῖς. Ρ. 6υρέ. 

ΆἉτπι. σα), Υεῖοῃ, καὶ εἶσε, ΜΗ, κ. 

γαἳρ. Ὀσία, Γ0Σ, ςοἳῦ, «οτΏ, Ἅΐπι, β8ὲν 

Ον .. 
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ν ’ . ’ . . 3 

δὲ εφη" πιστευω, πυριε᾽ κο προσεκυνήσεν αὐτῷ. ] Και 59. 
ο’ . ] » . / 

εὐπεν ὁ Ἰησοῦς' [εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον «ποῦτον 
οά / )Α / / 

Ἴλβον, ίνα οἱ μὴ (λέποντες (λεπωσι, καὶ οἱ (ὀλεποντες ᾿ 

συφλοὶ γένωνται. 
” ”/ . ) .” α” ” 

Εσαῦυτα οἱ ἡὄντες µετ αὐτοῦ, καὶ εἰπον αὐτῷ" μὴ καὶ 
9 μὴ ῥ 3 οκ - ω ” 3 

ἡμμεῖς τυφλοί έσμεν; Ἐέπεν Ἰ αὐτοῖς ὁ ἠησοὺς' εἰ τυφλοὶ 41 
)] ”/ ο 

ξών' εἴχετε ἁμαρτίαν' νῦν δὲ λέγετε' ὁτι βλέ- 
] Δ .] Δ 

[Αωὴν αμην 1 
/ « -” ϱ Ν » / Ν ” ών, , Ν 

λέγω ὑμν' ὁ μὴ εἰσεργόμενος διὰ τῆς «ύρας εἰς τὴν 
᾿ ᾽ . / 2 ΔΝ 

ουλῆν τῶν προθάτων, ἀλλὰ 

”’ ον ιο) / ͵ 

Καὶ ἤκουσαν εν τῶν φαρισαίων 10 

.” , 
Τεν ου 

πομεν᾿ ΙΠ-- οὖν : ἁμαρσία ὑριῶν μένει. 

/ / 

τη ὀγοξαίνων ἀλλαχοθεν, 4 
3 ο» /”/ / ο 

Ὦ ἐχεῖγος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής" 
Ν / 

Ὁ δὲ εἰσερχόμενος 2 
ὃ Ν ” ού ο να . /“/ .” ’ ο ε 

ιὰ τῆς φύρας, Ὁ ποιµήν ἐστι τὼν προράσων. ούτῳ ο 35. 
Ἆ ο / ” - .. / 

9υρωρος ἀνοίγει καὶτὰ πρόξωτω τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει' 
Ν λ ] / Ρ ..// 3 νο 

κὶ τὼ ἴδια πρὀξατο Ρ οο καλεί κατ ὄνομα, κοὶ εζὰ- 
ο / / 

ει αὐτὰ, Ἱ-- Καὶ ὅταν "τὰ ἴδια πρόθωτω ἐκθάλῃ, 4 
/ ιο) ΄ ” 

ἐμπροσύεν αὐτῶν πορεύεται’ καὶ τὼ πρόβατα οὐτῷ ὤκο- 
υ λ . 

λουθεῖ, οτι οἴδασι τὴν Φωνὴν αὐτοῦ. ᾽Αλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ δ 
Ι] ἳ ” 

Σώκολουθήσωσηω, ολλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁτι οὐκ 

Ρο) φωνεῖ, 

(ο)Ξ Εν. Ι8. αἱ. 2. Μι. Γ. Ρε. Ρ. 
Οορί. 8ΥγΓ. Ρ. πι. 0ἨΥΥ5. εἰἴῖαπι ἵπ 

Μι. 9. µ. 4. Ιίοπα Ἰπ λ. φ.Ἱ. 5επιε]. 
(παῦεπί Ο5ἱσ. ΟΥ.) (ϐ81Ι.. 151. 
Μι. 5. ΟοΡρί. Αιπι. ΟΥΓ. δι. Ὦ. Βίαν. 
9. 8. ομηί. οὖν. 1. (5)Ξ0. 085. Ἐν. 
3». Μι. 10. δαμίά. Απ δίαν. 9. 

γυῖσ. Τί. εχο. νετο. 
ὄντε,, ΒΩΙ,. 1. 151. Μι. τ. ΟΥ. 

(1) --- οὖν. Ὁ. αἱ. 10. Μι. ἆ. 5. εαπί. 
--- δὲ, 5. Εν. 9. 4. 18. αἰ. 4. Μι. Ε. καὶ 
εἶπεν. 69. 194. αρ. ΛΙί. 2550. α]. 9. Μι. 
ϱ. ΙΤ. Αλί. 56ΓΠΗ. (40. 69. 

194. αρ. ΑΙέ. ΑΙίπς. Μι. α. 10. (1) αἱ 
(ών) ἁμαρτίαι ὑμῶν μµένουσι. Ὦ (8ἱ. β.) 

Σ.. 8υΓ. ρ. η πι, ομηί. ΟΥΓ, καὶ αἱ 

ἁμαρτίαι ἓν ὑμῖν µένουσι. Αιπι.|| οὖν ΞΈ 

ΡΡΚΙ.. 1. 33. 69. 101. Μι. ϕ. λ. 
οορί. υΐς. {ογ. ὈΓὶχ. «οἱ, «ΓΡ. 

(11). μετ αὐτοῦ 

ειπα. Γο5. Μπι. ραί. ΟΥΓ. | πιαπεί] 
--- ἐπ υοδὲε, νογοῃ. νοτς. (αι) ὦλ- 
λαχόθεν ἀναξαίνων, Ὦ. Άγπι. οαπί, 

(η)Ξ-Β]αν. νεπ. εί 9. 8.νειο. (0) αὐ- 
Ὦ. δαμίά. οαπί. 

οὗτός ἔστιν ὃ ποιμὴν. ΟἨΥΥ9. (είίαπι ἵπ 
Μι. 6 οοἆά.) νετοητ. Ὀτὶακ. οο0ΙΡ. ἔυ55. 

(6) Ξ ΑΒΡΙ,. 1. 151. Μι. ο. ΟΥ;. 

(α)ΞΞΒΙ,. 1. 151. ὅταν δὲ. Κ.. 33. αἱ. δ. 
Μί.Α. Οορί. νετοῃ. «ο)Ρ. «οἱῦ. ΥΓ. 
(5). αὐσὰ, Βγτ. ΠεΥ05. ΟΠΓΥ5, είῖατα 
ἵη Με. ὃ οοἆᾱ, σὰ ἴδια. (οίΠ. πώντα 
σὰ ἴδια. ΟΥΓ. τὰ ἴδι πώνσα. ΒΡ1.. Ἱ. 

89. Οορί. Βαπίά. [ωποίξ. δα οπιπίαν 

οςπί. διαδ ΟΠΙΠΕδ, νετο. ΓΕ αοἲξ. ουες 

δµαδ ΟΠΙΠΕΟ ΝΕΤΟΠ. «οἱ. «εοΓΏ, 
(6) ἀκολουθήσουσ». ΑΒΡΕ. Ἐν. 8. 94. 

3ἱ. 6. Μι. Ὁ. αἱ. 9. Ἐὰά. ΟΥΓ. ο” 
εἰϊαπ ἵπ Μί, ὃ εο4. 

΄ ε ἀα 

πό; ἔστιν ὃὁ ποιμὴν. 
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6ΑΡ.Χ., ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 
/ ω) / ’ Δ ’ 

6 οίδωσι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην την παροιίουν 

405 

’ ε] ες. ο, δν ν 9 2/ / ο” ελ 
ειπεν αυτοις ο (ήἼσους" επεινοί δὲ ου γνωσον σ/να {99 οὐ 

“/ 

μα δα. 2 ο απ’ .’ / / η] ολ ο ᾱ ιο. 9 Ν 
“Ἔελαλει αυτοίς. Ἐ,ιπεν οὖν ἵ πάλιν αυτοῖς ο έήσους' ον 

λ ϕ ” . ν 

αρην λεγω ὑμη) υοσ ἐγὼ εέροί κ ούρα στων προδά- 
.. . / ο κα ο’ / » δ// 
βτων. ΣΠ άντες οσοι ”--- πρὸ έμου ἠλθον, κλέεπται Δείσι 

ΔΝ / 9 ] 3 / - Ν / 

πωΐ λησταί" ἀλλ ουκ ἤκουσαν αὐτῶν τὼ πρὀβατο. 
ς »τ ΑΦ ) ς / . 2 ω 5 . ἕ 

ο[ Εγώ εἰμι ἡ θύρα" δι ἐμοῦ ἑάν τις εἰσέλθη, σωθήσεται» 
ο » / Ν. / Ν λ έ ἁ 
3. εἰσελεύσεται, Καὶ εξελεύσετωαι» κο γορῆν εὑρήσει. ] 
ε / Ν 2 / ,] Ν ζ / 

10 Ο χλεπτης οὐκ ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα πλέψη καὶ »ύση καὶ 
Ὦ] / 2 αν νο ο ΔΝ / Ν Χ. α4ξ 

ἀπολεση' ἔγω ἦλθον, ἵνα ζωην ἔχωσι, καὶ Ὁ περισσον 
”/ Ἐ / 2 ς λ ες / ι ς λ 5 “ Δ 

11 εχωση. γω είν, ο ποιμην ο Λαλος" ο ποινή» ο Άαλος 
Δ 8 ς -” ο / αι ὃ κ ο» μα. ε 

1ο την Ψυχγήν αυτου ᾿τιύησω υπερ των προοατων. ο μ- 
ϐθ Ν ἀ δὲ’ λΝ νι Ἀ λ ον 2 εν αλα Χιζή Ν / 

σ ωσος ε 20 ου. αν πουν» ου ου εισι σα προ- 

2/ υ] λ 4 3: / κ ἂ8 / λ 

6ατα ἴδια, Φεωρεῖ σον λυκον ΕΡΥΟ/ΕνΟΝ, κοὶ αφίησι το 
4 Ν ΄ ν Φα / 5 / 3 . δν Ε λ 

προ ασ0ἱ9 2ο φευφει χαί ο λυχος ἁρπάζει αυτον ο 

19 σκορπίζει ἑτὰ πρόδατα, -- Ο δὲ µισθωτὸς φεύγει 

(9 Ξ1. 69. 69. 194. Μι. 10. ἵπ αἲϊς 

νανίς Ίοσυπα πιπίαί. (4) ΞΒΟΚΙ. 
Ἱ. 99. 86. 40. 5]. 61. 68. 69. 116. 
14935 Ἐν. 24. 91. αἱ. 10. Μι. α. ο. τ. 
10, ΑΠ. Άτπι, νενο. Μπα. ΟΥΤ. Ἰωα- 

οἳξ, (κ) ὁσ2μὸν. Ξαλμᾶ, (9)Ξ 0. 
εαηέ, Υ6ΥΟΠ, {ο55. Απο. ας. ες Ν, 
Ἐ. (0) Ξξ ΕάΩΜΑ. ὅ6. ὅ1. 64. τὸ. 
106. 108. 191.149. 9963 2993 Εν. 9. 
4. ὔ. 18. 19. 94. 9Ι. 93. 396. α1. 49. ΜΙ. 
ΒΚΥ.ο. ά. Ε. 1. ]. π..ο. 11. Εά. 31Γ. 
Ῥους», 8Υγ. ἱετυδ. οἱΗ. βατ. γυἱς. 

γετοη. πετο. Ὀσὶχ. ο]. οοςῦ. ϱ6ΓΠ1, 

πανε, {ογ. Μπο. (01, οΠαΙ16Γ, Ώα5. ΟΥΡ. 

ΟΗ5γΑ. (είίαπι ἵη Μί. ὅ οὐ.) Τ]νο- 
ορΏγ!. Εαίπνπι. Αι. ἀἱδ Άποί, αά 
Κοναίίαη, Φο]ιο]ία ἵωπ Μι. α. 4. 5. 
Ῥοεί ἦλθον ροπνπέ ΑΒΡΙ,. 69. 191. 
145. 101. 218 (9. α]. 4.) αἱ). 5. ὺ{. ἃ. 

Ρ. Κ.Ρ. ᾳ. Γ.5. Χ.2.λ. Ψ. ο. 10. 11, 

ΟΥ]ς. ἔεν. Ἱέεπι κ. 1. 19. 90. 191. ΛΙ 
οί ῬΒαϊρεγ. 4, Οορί. 9Η. ΑΤΗΙν 8} Γν 

. ου ]. 

Ρ.ο. αξί. ΑΡΡ, επί. Γο55. σα!. Ο1θ6π1. 

Ρἱ5. Γεἷά. ρο]ᾳ5. Νοπῃ. Μαπϊσμαί αρ. 

ΤΠοορΗγ]. Πεδγεᾗ. Λις. Γαιδίης αρ. 

Άυς, Πίο, Ιμιοῖξ. Ωωωοεέ. εκ Ν. Ἡ. | 
ΞΞὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἠλθον. ΔπλΏίά. (8) Ίσανε 

6. 62. Τ1. 116. Μι. α. τν, 10. 11. Αιπι. 

Ἠϊεν. (Ἠ) περισσότερο. 09. 151. Ἐν. 

20. Μι.λ. Υυῖς. Ἡ. (ο) δίδωσι. Ὦ. 

(5ἱ.β.) Ῥου», ρ. Υι]σ. οπηέ. ο) 0. ος. 
{055. ποτέ. σα{. Λι. (ποπ Τοτέ, ΟΥρυ. 
Πποῖς. Παν, ΑπιοςῬ) (ἀ)-αι,. |. 

Ὑμπ]σ, Πθ. νους. {οΓ, πιατέ. Απίο 

μισθωπτὸς Ροπαπί Ὦ. 09. 194. 101. 

(ο) ἐστεο. ΑΒΙ,. 1. 42. 69. Βὰς. ΟΥΡ. 

Ο,ήγ5. Ἱπ Μι. 4 εοἀἆ. (050. 855. 
Ῥουε», Αγ. βαλίά. γυ]σ. Τί, εχο. 

γετο. Ὀτὶχ. οοἱϱ. (5)ΞΡΡΙ.. 1. 99. 

81.49. Αἰάς. Οορί. Πὰ. Ατπι, 8Υ5. 
Ἠή6γο5. σαη{, Ἰωιοξ, (084) «ΞΒΡΙ, 1. 
οοριί. θαμῖά, άι. Ανα, Ἀντ. πἱο”- 

195, οαΠί. [ωςἱ{, Ερϊςί. οεἰομία], πά 
ΔΝΙΛΠΗ. 

21 
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4 ' 5) μα / . »” . “. / . 

οτι µισθωτός ἐστι, καὶ οὗ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. γ 
, γ΄. . ε Ν ε ὤ' Ν Ψ, λ.κά Ν ΔΝ 

Ἕγω εἰμι ὁ ποιμῆν ὁ καλός' καὶ γωώσκω τὰ ἐμα, καὶ 14 
ἅ / ς . Ἡ .» εν] ” ὰ π / « 

οὐ γιώσκομιαι υπο τῶν εμιὼν, Καθως γμὠσκει με ο 1! 
/ ' 

ποτῆρ, κὠγὼ γωώσλω τὸν ποτερα᾽ κοιὶ σὴν ψυχή» µου 
. / / 

σίθημιι ὑπερ σὼν προθάτων. Καὶ ἄλλα πρόδατα ἔχω, ιέ 
«λ . / 9 . ] -” 7 Ἀ . ” Ἱς 1 5 

ὦ οὐκ εστω ἐκ τῆς αυλῆς ταύτης" κὠκεινά Ἠμε δε ἄγα- 

εῖν' καὶ τῆς φωνῆς µου Ι ἀκούσουσι, καὶ ἳ ο γενήσε- 

σαι µία Ἀποίμνη, εἰς ποιμήν.] [Διὰ τοῦτο ο ὁ πωσήρ Ἱή 
/“/ ν] ο” ιό ν] 8 / ν ΄ ϱ/ νά 

µε ἀγαπᾶᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθηµιι την ψυχήν µου, Ῥωα πάλιν | 
͵ 2 -” 4 

λάξω αὐσήν. Οὐδεὶς αἱρει αὐτὴν ἀπ᾿ έμιου, Ἱ αλλ έγω 1έ 
/ Φ Ἁ Φώς, ο / 2/ ” 3 

σίθηµι αυτην ἀπ' ἔµαυτου" ἐξουσίαν ἔχω «εῖνοι αὐτην, 
κ / / Τ / “/“ Γ ο” // ” 7 ’ λ 

κοιὶ ἐξουσίαν ἔγω "πάλη "λαθεν αὐτήν' ταύτην την 
/ “ . . 

ἐντολὴν ἔλαίζξον παρὰ τοῦ πατρὀς µου. Σχίσμα ἵ -- οὖν 1: 
τ / η Ῥ. / ν] Γη ) ὃ ά ὃ κν . ’ ΄ 

ασάἀλμ ἐγένετο ἐν τοῖς ἰουθωίοις διὰ τοὺς λόγους τού- 
/ ο λ ” ὔ. ” 

σους. Ἔλεγον χε’ φολλοὶ ἐξ αὐτῶν" δαιμιόνιον εχει 3( 
/ ’ .. 4 / / -- 

καὶ μαίνεται" τί αὐτοῦ ὠἀκούετες Αλλοι ελεγον' σουτω 31 
4 Ν τὰ “/ 2 / ὃ / . ΔΝ Ζ ὃ. / /” 

σα ὃ ρημωτο ουχ εστι αἰμιονιζοµένου 3 " ὀσιμοιον 
ε ο ΔΝ 

δύναται Ἀτυφλῶν' ὀφύαλμους ὃ ἀνοίγεμς 

ι ι κ // ο δν ’ 3 ω /. / 

Έγενετο εδὲ. τὰ ἐγκαίνία εν ᾱ-- σοῖς ,εροσολυριοίς 9ε 

ἱ η] 
ΟΝ2 γινώσκουσί µε τὰ ἔμά. ο ϱΝ2 φενήσονσαι. 

ί6γ. Αγποῦ. () 50 (8:. β.) Ὁ. Αυγ. Οορί. δαμ]ά. 
Α08ι, οίἩ. Ἀ]αν. γυῖς. Τι. 0ΥΓ. 
ἘΈρὶρι, Νοππ. (κ) δε µε. ΒΡΙ.. Ἱ. 

ϐ9. 194. Μι. φϕ. Ὑμ]ς. Τί. (1) ἀκού- 

σωσι. Λ. 42. 61. 69. 194. 191. 235. 81. 

5. Μι. Υ. 19. αἱ]. 8. Ἐά. ΤΠεορΗνΙ. 

Ἰά ... αμάαπέ, νοτο. (αι) 85.1. 

99, Μί. λ. φ. Ὀ6Γ5. Ρ. 9ΥΡ. Ρ. ἵῃ πι. 
σαπί. θεῖχ. (η) αὐλὴ. 9θέ αρ. ΜΙ. 
Ἠτογ. 5οπιο!] ἀῑρ. (ο) µε ὁ πασὴρ. 
Ἔ0υ!,. Με. τ.ς. ΤΠ. (ϱ) Ξ 151. 
(α) Ξ Ῥ. 64. Μι. κ. «ἄοίμ. εαΠί. 
(ϱ) 5 64. 50. 2325. Ῥεγε. Ρ. «ο{Ώ. 
Όμεσες (είΐαια ἵη Μέ. ὃ «οὐ 4.) Υ1οίο- 
σίη, Απίς ἐξουσίαν ροηυιπί ΟΡ. αυα- 

(5) ἆραι. Ὦ. «απ. οο]ῦ. 
(681.. Μι. Α. Ῥεήε. Ρ. Ατπι, Υυ]ρ.. 

1. εχςο. εαπί. {οι. (α4)Ξ0ΡΌ. 64. 925. 

εαηί, (οἱ. ΟΏγγς. είῖατα ἵπ Μέ. ὃ οοᾱ. 
Απίε σχίσμα ροπῖέ Ατπι, Ῥοςεέ ἐφέ- 

ντο].  {(κ)Ξ950. οι]. εὖ». Ὦ. ]. 
86. εαπί, γὰρ. {οἱεί. καὶ ἔλεγον. νετοπ. 
νετο. ὈΡῖχ. 60ΓΡ. (3) ἔργα. 8ΥΓ. ρ. ἵη 
πι. (2) δαιµονιῶν, Μέ. Υ. 10. δαιµεόνιὸν 

ἔχων. 98. Ῥετς. ρϱ. Ἅᾖ({(3) τυφλοῦ. 8ΥΓ. 
αέγ, Ασπι, (0) ἀνοῖξα,, Β1,. 1. 18. 
38. 69. 124. 151. Μι.ς. ΟτΙ5. 0179. 
είίαπι αρ. Μι. (9)Ξ]1. 905. Μι.ς. 
Χ.λ. µ. ΙΤ. νοετοηή. νεΓς. σόσε, Β1.. 33. 

Άτπι, δὲ σέσε. Οορί.ραι. (ἀ)ΞΏΜι 



ςἈΡ. Χ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 467 
7ω ϐ κ κό πα. ο, λ / δα -ᾱ κὸ ο να 
30 "---κά γείμων ην. Καὶ περιεπᾶτειο {σους ἐν τῷ {έρῶν 

” ” . η] / ο » Ν 3 

'34εν τή στοαά ! Τ Β λομῶνε. Εχύκλωσαν οὐν αὐτον οἱ ἴου- 
δα” αλ ἳ ἔλ 2 κα ὁ α/ / λ λ ς ο ή / 

ο καὶ ελεγον αυτῷ) έως πὀτε την Ψυχην Ίκων ''αἱ- 
| κ. 4 Ν ο ος λ Νο δ. 3 / . 

Ἄδρεις: εί συ εἰ ο Ὑριστος» είπε Ίμιν παρρησία. Απε- 
(β » ῳ ἴδ ᾱ ι ἆ ιο /εε ωὁ λ . Ἶς / “ 

Ἀρίόη αυτοίς ο {ήσους' ᾿ είπον υμΏ, Καΐου "πιστευετε. 
ΑΝ 3 ϐν Ν ου 3 ΡΕ ΜΗΝ μα η 

το εργα, ο εγω ποἰω ἐν τῷ ὀνὸδματε του πατρὸς µου, 
ε-ὦ | ο” Χ- 2 ) .. 5 -” η) / 

26σαυτα ἁαρτυρεί περί ἐμου. Αλλ υμείς οὐ πιστεύετε" 
ὶ .] / ΝΕ] 5 ” 5 ; -» ν] ” ς Ὠ] 8 

95ου γὰρ εστε εκ τὼν προοάτων τῶν ἐµων. καθως 
σ᾿ ϱ  ὢὦ), Ν / 3 κ -” .» ΄ 

27 εἰπον υώ9, [Τὰ πρόβατα τὰ ἐμια τῆς φωνῆς µου ἀποῦειν 
99 ) ν | / . 2 Ν αλά λ θ αι κ . Ἆ λ 

28 κο γὠ γωώσκω αὐτὰ, καὶ ἀχολουθουσί μοι. Κώγω ζωην 
λ..ὅ 7 ει 1 ν 3Ὁ Άν Ἀ / ] ἃ ».ν 

αίώὠνιον δίδωμοι αὐτοῖς. ] Έαέου μή ἀπόλωνται εἰς τον αἰώνον 
κ. πα ; ΗΝ. ο. / ε ος 

29 καὶ οὐχ. ἁρπάασει σις αὐτὼ ες τῆς χειρος µου. Ο πατήρ 
... Ώ δἐὸ /// ο , / ἓ , λ ο. Ν 

ωου, Ἀ ος θεθωκέ μοι, μείζων πάντων ἐστι καὶ οὐδεὶς 
π αι... ς / ϱ) ” ΝΔ . / ο Ν 

40 δύναται ἁρπάζειν εΆ τῆς χειρος του πατρὸς µου. ἃ Εγω 

ΕΤ σοῦ. 1. / 
0 ὅτι οὐκ. 6 σολομώντος. 

:. 10. 69. 106. 116. 194. 191. 151. 
915 (9. αἱ. 9.) 9965 9556. αἱ]. 15. ρἱα- 
χεςνο. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 19. Τά. 0ΠΓΥ8. 

(οῖαπι ἵη Μι. ὅ εοἀἆ,) ΤΠεορΙΥΙ. 
(9)Ξ8ΒΡΙ.. 1. 39. 49. Μι. λ. Οορί. 

Ρα], εατέ. οοτῦ. | καὶ χειμὼν ἦνπ-νε- 

τοῦ. (θ0ΞΑΡ45.69. 106. 194. 121. 
Φ18 (ο. αἱ. 9.) 255. Ἑν. 1.24. αἱ. 9. 
ρίπτεδνο. Μέ. ΒΗ. αἰ. 16. Τά. ΟΠΓΥ5. 

είἶαπι Ίῃ Μι. ὅσοάά. (5) Όα. ΛΙ, 
Μι. ΡΒΗΥ. αἰ. 15. Εὰά. ΟἶΎς. ἵπ ΜΗ. 

8 εοάᾱ. (1) αἰώρεις. Οοη]οεί. Ματκ- 
Ἰαπάϊ.  {(ἴ) λαλῶ. ὮὉ. 2Υ. ἀἴσο, «Πέ. 
ἴοφιογ, Υ αἱρ.. νετοπ. Ὀτίχ. «οσῦ, {ο5. 

{ο55. σονπι. ιπατί, Μπα. σαέ. Τετ{. ζ0- 
στιον υοδὲς ραΐαπι, ο0ἱΏ. πολλάκις εἶπον. 
Νοπη, 0179. εἰῖαπι 1π Με, 6 οοἆᾱ. 

ὧπον οὖν. 49. Μί.ςο. (1) ἐπιστεύσασε. 
Β. 151. αἱ. 4. Μι. α. τ. λ. Φ. ΤεΓΟΠ. 

Ὀγῖκ, ἐπιστεύεσε. Μ{. Χ. || -ἕ- µο. Ὦ. 
69, 194. αἱ. 4. Μι. α. Ασπις 0118. 

ειῖαπι ἵπ Μί. 6 «ο. 4) Ρἱ..1. 
98. 39. δΊ. 69. 81..118. 124. Μι.ςσ.ς. 

Εὰ, 9Υὲ, Άγγ, Ῥενε. Βὺε, ῥ. ἵὰ πι. 

οί. Ύυἱς. σαπέ, νετοή. ΕΕἱΧ. εογῦὈ. 

(ως. σου. ἔοτ. Οδ. ΟΥτ. ΟΝΥΥ». 
εἰίαπι ἵπ Μέ. 6 οοςᾱ. (αι) 5 ΡΙΚ. 

ΙΜ3Ξ 943 909. 49. 89Χ ΟΙ. αρ. ΜΙΠ. 
Μί. 5. Ῥος5. νν. Οορί. βαβίά. Ατπι 

γυ]ς. ἔᾳ58. σειπι. ἔοτ. «οἱ. Ο5ἱΡ. σέ 

νιἀείαν. Νοπη. ΟἨΤΥς. οίἶαπα ἵπ Μ{. 6 

εοἀά. (ςοἆ Ἱπίίο οοπια(ΐς Παῦοί: 

ἀλλ) εἶπον ὑμῖν, καὶ οὗ πιστεύεσέ µοῖν 

οσο]. νς. 25.) | Βεασεπιῖθας πηρα σέ 
36, ΑΠ. σαπέ, ος). Ἐίννπα, (Ἡ) ὁ 
δεδωκὼς. Ὦ). εαΠί. Ατηοῦ. ὃ Σ.δωκε. Τ.. 
Ἐν. 15. Οορί. βαμίά, Ὑμ]ς. Πέ. (εχο. 
σαμί.) 075. αρ. ΥΥ οίδέ. (ϱεᾱ ἵη εεποῖιο 

αρ. Μί. ἁί. γεο, Γπ οραιπιεηίατίο πυς 

αἰησίι,) Τετί. Ηἰ]αξ. Απιρῷς, Ηἶες. 
Μαχυπίη, ατἴαμ. Αας. Εμ]σ. (πο Αε- 

ποῦ.) | Μοκ μµεῖζον Α. Οορί. Υυἱσ, 
Ἡ. (οχς. οαπ{.) ΟΥτ. αρ. Υγοίδί, Του: 
Ηταν. Απιος, Ηίον. Μαχἰπιίη. Άασ. 

Ραἱς. (ο) -{- αὐτὰ. 12. 61. ἵπ πι, 

69, 124. αρ. Βίτομ. Μί, οἳ Ατηι, 

ΒΙεν. 9. 3. (9)ΞΞ81,, Αἰάδ. Οµἶρ, 

(ᾳ) Υ5. 90:80 

9Η 



408. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΄ σβΡ. Χ. 
Τε Δ ὃ ιᾠ α’ // / η δα Ν χω ὃ πατηρ "εν ἐσμεν. Ἑδάστασαν λοὖν ἵπᾶάλην λ/- 51 

ο” ζ . / 2 2 ιο] α 

θους οἱ ἰουδαῖοιι ἵνω λιθάσωσιν αὐτόν. Απεκρίθη αὐτοῖς 95 
ς” ” Ν τι ο /{/{ 2 ε -”. )ὁ ωά ΄9 

ο {ησους πολλὰ "καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῶν εκ τοῦ πατρός 
/“/ Ν - 3 - / / ” κ-. 

άμμου" διὰ Υ ποῖον αὐτῶν ἔργον" λιθάζετέ µε; ᾿Απε- 56 
4 Σ Ἀ «8 ὃ ” Ζ / νά Ν ” 

μθίθησαν αντῳ οἱ ἰουθαῖοι Ξί λεγουτες' περὶ παλου 
2/ 2 / λ λ ΄ . 77 
έργου ου λιθώζομεν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ 
/ κ / )] ” ΔΝ / 2 

ὅτι Ὁ---συ, ἄνθρωπος ὢν, ποιεῖς σεαυτὸν εόν, "Απε- 54’ 
/ 2 ω. . 2 2/ / 2 ” 

Σρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς' οὐκ ἐστι γεγραμµενον εν τῷ νόµῳ 
ε μμ ιά Α ο’ /“/ κ. 2 / Ιω ' 

Ὅ--τυριων  έηὠ β εισον εοί ἐστε; ΕΤ 5 ἐχείνους είπε 35: 
λ Α εἳ ε / . 35 / Ν ” δύ 

«}εοὺς, προς οὓς ὁ λόγος τοῦ «)εοὺ ἐγένετο, καὶ οὐ δύνω- 
” Ζ 1 ε λ / “/ λ / 

ται λυύῆναι ἡ γραφή. Ὃν ὁ πατήρ | ἡγίασε, καὶ ἀπ- 96. 
3 ὴ κ κ. ς ” ο), 6 ” 

στειλεν εἰς τον κοσον» υμείς λεγετε" οτι λασφημεῖς, ἳ 
, ο’ ελ ο.// ον. 3.8 υ) . ο ο. 

οτι εἰπον, υἱος ἔτου «γεου εἰμε: ου ποιῶ τὰ ἔργα του 27 
/ λ / / »Χ . . 2 ν λ ' 

ποτρος Μου ϱ)ἠ πιστευετε μοι. Ε, δὲ ποίω» Ίαν εμιοί (ή 28 

κ Ἶ ; // ”. 3 Ἡ ά . ο .” Ν 

πιστευήσεν τοις ἔθγοις πίστευσατε (νο γνώωτε π- και 

(τ) -ἰ- μον. 1. ν. 44. Μι. α. 8Υ0, 

Ῥοις. Ῥ. Αλίιὰ. ᾖ({85Ξ1.. 98. Ρενε. ρ. 
Ν. Τ, (ο) Ξ Ὀ. Ἐν. 19. ε8ηί. νε- 
γοη. οοτὸ. «οἱῦ. Έα. Τετ. Όγρς, 

Ἄγπι. (οίμ. σοἳῦ, ἔο5, πιπαγῖ, Ρετιῃ. 
εΙΠΙΕΥ. Αησ, Ὠεάα. (5 υὓ. 28. 
64. 69. 124. αρ. Βϊτομ. Αν. Ρ. Οορίέ. 

Άγ. 8ἱαν. 9. 9. Υυἱσ. Π.(εχκς, ὑτὶχ.) 
Ηϊ]ατ. Λησ. Απιζσ. Ῥο5ί λίθους Ρρο- 

πιιπί 121. 140. Μί.ν. (α) ἔργα καλὰς, 

Α. 1. 106. 101. Μι. 11. Ἀνε, Ατπι, 
γετοΏ. Ὠγ]χ. {οτ. οο]Ἵὺ. ἔο5. Αίῑ. | 

χαλὰ]:-990. Μί. ψ. νετοῃ. Ῥοδί ὑμῖν 

Ρο] Β. | ἔργαἹ-- 1913 Μέ.ο. Ῥοει 
ὑμῖν ροπίέ Μι. 11. {(ς)ὶΞΡ0. ΑΙ. 
(Ψ) ποίων ἔργων. 69. ποῖον ἔργον. 101. 

Ἱνν. 44. (ο0]εί. ποιον αὐτῶν ἔργων. ΜΕ. 

Β. ΑΗ, Εὰ. (2)ΞΑΡΜΚΙ, 1. 989. 
495. 009. 106. 101. Ὦν. 96. αἱ. 5. Μ{. Β. 
8. 9ΥΓ,. υἱγ, Ῥεις. ἵν. Οορί. Ἀαμίά, 

Άται, αοίμ, 8ίαν. 2. γυ]ς. Π. (εχο. 
οαη(.) Ηίαν, (4)Ξ]19Ι. οοΙϱ. Τπε- 
ορΏγΙ. (0) - ΤΚ.49. 191. αἱ. 9, 
ΒΥΓ. Ῥογς. Ρ. Υυ]δ. πι. οαϱ{. ΟΗΥΥς, 

(εἰίσια απ Μί, 4 εσάἀ,) Ωμῶ5ί. εχ 

Ἠ]]αν. µωῦσέωο. Μέ. ο. || -Ἱ- ὅτι ΒΗΟΙ.. 

39, 151. αἱ. 9. Ἀγτ. Ῥευεε. Υυἱς. Τε. 
(εχο. Ὀτϊχ.) Ἐπδ. Αίῑ, πῃς. ΟΥΡΤ. Ηϊ- 
Ίαγ. (4) εἶπο. ΑΡΜΑ. αἱ. 90. Μι. 
Ῥ. Ἅ(6) -- οὖν δΊ. 205. Μί. 5. χ. 
Ψ. Αγ Ὀτῖχ. οο]ἳδ. ων. Ἠί]ατ, 

(8) ἠγάπησε, 41. || -ἵ- καὶ ἰδέξασε. 8]αν. 

9. (5)--ΒΕ. 69. ΔΙῑα5. 918 (ο. 194. 
αἱ. 0.) Μι. 11. ΟΥτΤ. Ώαπιαςς, ΟµΤ15. 
εἰίαπι ἵπ Μί, ὅ οοἆ. Ἅ{Ι) θέλεσε 

(Φέλητε. 8. β.) πιστεύεν. Ὦ. (8ὲ. β.) 

γυῖς. ΤΠ. Τοτί. ΟΥΡ. ΕΗ]αγ. Ζεπο. 
(ποῦ ΑπΙΡΥ, Ύ σι.) (1) - µου. 

ΗΚ. 124. 101. 918 (ο. αἱ. 4.) αἰ. 9. 
Μι. Η.ς. Ε. 1Τ. 011588, (είίαπι ἵπ Με, 

ὃ οοἆᾷ.) ΗΠαγ. «οπαεΙ. 0) 5). 
σαηίΐ, νεΓοῃ., γετς, «ο1ῦ. οοςῦ. Τεγέ, 

ΟΥΡργ. Ζεπο. καὶ γιώσκητε. Ε1,. ὰ. 
35. 118. Οορί. βαλίά, Αγ Αχ. 
ΤΠεοάοτγεί, Ἠϊατ, 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΠΝ. 409 
΄ ο νο 3 3 λ ᾱ Δ ] οσο, ] η] 

πιστευσήτεν οτι εν ΟΙ 0 ποτ, Λογω εν ο αυτο. 

06ΑΡ. Χ. ΧΙ. 

) / ο, / // 5. ολ ; ν 2ου 
90 Εζητουν "' ---οὖν Ἀπάλιω αὐτον πιάσαι' καὶ εξηλθεν 

” ΔΝ ιο) 

ἐκ σης λά1βος αὐτῶν. 

κ β ” / /“/ / ἕω / Ἀ 

40 Καὶ ἀπῆηλθε ὁπᾶλιω᾽ πέραν του ἰορδάνου, Ῥείς σον 
/ /”/ [ή ιωὰ ] / α ΝΔ μη /“”/ 4 γ ν΄ 

πόπον» Όπου ἦν ἰωάννης Ίτο πρὠτον (απτίζωνἳ. καὶ 
2/ 3 ρω λ ν λ 5 ΗΝ ῦ να Νήῤ 

4] Ερυείνεν ΕΧΕΙ. Και πολλοι Ἴλθον προς αυτον» αἱ ελεγον” 
[ο 3 / 8 εις ω 3 2 ἔ Ἴδε 17 / ια να 

οτι ωάωνης μεν σηµεῖον εποίησεν "ουθεν πάντα δε, 
ο, ΙΟ ο ο Η λ / » ν ο Ν η] / 

49 0σα εἶπεν " μωάννης περὶ τούτου, οληθη ἠν. Καὶ Υ ἐπί- 
Χ// πα ο.// .) 2 / 

στευσαν πολλοί εχει εἰς αὐτόν. ] 
.” / 9 υ] ἁ Ἆ / ”/ 3 

1 [Ην δε τις ἀσθενῶν, λάζαρος, 3 πο [θηθανίως, Ὁ ἐν 
” / // π / κπ / ϐ ” .ὸ αἳ ” ϱ] ο. 

τῆς Κῶμης µαρίως λαΐ µαρθως τῆς ἀδθελφης αυτῆς, 
.” Ν / η ὃν / / Μέ 

ϱ Ἡν δὲ µαρία ἡ ἀλείψασα τον πύριον μύρῳ, καὶ ἐκριώ- 
ν ) Ὦ ” ω λα ενα ο ο ες) Ν 

ζασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς Φριξιν αυτής" ἧς ο ἀδελφὸς 
/ / , / .” εν νΣ// λ 

5 λάζαρος ἠσθενει. ᾿ Απέστειλαν οὖν - αἱ ἀδελφαὶ προς 
ΛΕΦΤΑ / / “/ εἰ ήν ω. 35 7 

4 αυτον» λέγουσας κύριε, ἴδε, ον οφιλεῖς, αἀσθενεῖ. ᾿ Αχού- 

1 
Ο2 σῷ πατρί. 

ϱ) ΕΡ. ο. 151. 5σΥγ. Άτγ, Ῥεψες. 

Οορί. Βαμίά, 1. Ατπι. Ιαν. 2. ὃ. 

γυίσ. εαΠ{. νετο. «οἱ ῦ. 605. ϱα{, Μπι. 
:"Ἴοες, ΑΠ. Ώαππαςο, ἨΠ]]αγ. 5.ῶρο. (5ο- 

ης] πί τος.) Λωιργοδίαςί. (πι)ΞΤΕΗ. 
8.29. Μι. ϱ. κ. 9. 4.11. Τά. Οορι. 
δὲ, Ὀτῖχ. κά) ἐζήτουν. Ὦ. σαπί. (η) 
ὮῬ. 64. 69. αἱ]. 6. Οορί. Ὑμ]ρ. ΤΙ. 
(εχοε. Ὀτῖα.) ΟΝΓΥεΕ. είίαπα ἵπ Μέ, 4 
εοὰᾱ. ΡοῬί αὐτὸν ροπιπί ΑΙ.. 1. 191. 

ο, ΜΙ. 10. 11. (ο)--64,α1.Α, Μι. 
ο. τ. 11. ντ. Αν. Ρ. Ῥοτεα. ῥ. Ἀοπη. 
ΟΙΓΥΑ. οἶππα η Μί. θεοἀά. (ϱ)Έ- 

φοᾳ, Μί, ο, ΟΥ. οἰἶαπι Ἱπ Μέ, ϐ 
«οοἆᾱ. (4) 5:39. 990. Τη αλὶΐς 1οσπν 
πηυία{, σὸ πρόσερον. 09. 918 (ο. α]. 9.) 
ΟΠΓΥ». οΐαπα ἵη Μ{. 6 εοάᾱ. ᾖ{() -Γ 
αὐτὸν, Οορι. (5)5Ξ55. 69. 194. Ἀντ, 
΄ῬοψεςῬ. Ν. οἱµ. (8) οὐδὲ ἓν, 1. 69. 
194. Οτἶ.  (α)Ξ--Μί. ο. γὸρ. 151. 
(9) Ξ 116. αἱ, ο. Μί ντ. Οονρι, 

ππαΤὲ. Ε058, 

(Φ) πολλοὶ ἐπίσσευσαν. ΒΡ.. 1. ΜΙ. γ. 
8. Ἀστ, Απ ας. Τί. ΟΠ1Υ5. οίῖαπι 
τη Μί.6 οοά4. (2)516. Βστ. Ῥογες. 

γυ]ςδ. νετοΠ. Υογο. Ὀ)ἱχ. {ος, «ο1ῦ. 
δογπι. οογῦ. Μπι, σαί. Ο8Υ15. είῖαπι 

ἵη Μέ, 4 εοά4. Απίο ἐπίστ. Ρροπιηέ 
Με. 9.4. Απίοα πολλοὶ, 235. Ῥοεί αὖ- 

σὸν, ΑΒΡΙ,. 1. 69. 194. 101.920. Μι. 
..5. 11. Οορί. Ανν 8ΥΓ. Ρ. οδΗί, 
(3)Ξ-56. Αιποῦ. (0) τῆς κώμης» 

ἀδελφὸς. Όγτ. Ῥεγς. ρ. | ἔν Μί.μ.ΊἹ. 

(9) ΞΞνετοἨ, -- αὐτοῦ, Σ. 1. 40, 609. 
αἱ. 8. Μι.α. 5. 10. Εά. ντ. Ῥεγος. 

ΑΡΑ. Οορί. Ανπι, ἀο(ίμ. πρ, οαη{. 
νεις, Ὀτὶχ. {ογ. «01 Θ. σογΙα, Μπι. σαΐ. 

(ά)Ξ-40. 69. 990. Μι, 
α. 10. Απίο αἱ ἀδιλφα) ροπυπέ Μι. 9. 
ΑΓΙ. πρὸς τὸν ἠησοῦν. Ὦ. ΒΥτ. Ρετε. Ρ. 

{Πίλ. σαπί. νεΓοἩ. οοἱρ. (6) ἐφίλειᾳ. 
1, Εν. ὀ9. 6ΠΙΠΙΟΓ. 
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σας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αύτη ἡ ὠσθενεια οὐκ ἔστι πεὸς 3ά- 

νοσον, αλλ. ὑπὲρ σῆς δόξης τοῦ «)εου, ένα μα ὀ υἷος - 

σου εου. ὃι αὐτῆς. δ Ἠγάπω” δὲ ὁ {ησοῦς ἃ τὴν μάρ- 5 

θαν, κοὶ σὴν ἀδελφῆν αὐτῆς, καὶ τὸν λάζαρον.΄ Ὡς 6 

οὖν ἠκούσεν, ὁτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεωεν 1 ἐν ᾧ ἦν τόπῳω  - 

Ἔπειταω μετὼ τοῦτο λέγει Κ σοῖς µαθη- 7 

Λέγουσιν αὐτῷ 8. 

ΑΡ. ΧΙ, 

/ δ / 

δύο ἡμέρας, 
ε ο νι λ 2 / / 

τωις αγωμεν εἰς τήν ἰουδαίων πἀλιω. 
ο” . ιο) //. 

οἱ µαθηταί: ῥαςθ), νῦν ἐζήτουν σε }λιθώσαι οἱ (ουδαῖοι». 
” / .) - α ἄ 

χωὶ πάλιν ὑσάγεις ἔλει : Απορείόῃ πι ησοῦς" οὐχ) 9. 

δωδεμώ Ἡ εἶσιν ὥραι σης ἡμέρωας Σ΄ ἐάντις τεριπνῷ ἐν τῇ 

ἡμέρου οὐ προσκόπτει, οτι σὸ φῶς τοῦ κάρα τούτου - 

(λέπει’ 
ο... τς ” 2 2/ ι) ι) ” 

οτί το φως ουκ εστω εν αυτω. 
” / 5 ” «ς / -” κεάζ αῄ 

σούυτο λεγει αυτοῖς' λάζαρος ὁ ᾷίλος ἡμῶν οκεκοίμηται" 
9 λ ὥ, 

αλλο πορευοβιοέο 
Ν 2 κ ϕ. / 

µαθηται αυτου 

ρήκει ὃὲ ὁ ἰγσοὺς 

/ 5 / ” / 

ίνα εξυπνίσω αὐτὸν. 
ο’ ας ο 

Ἔ ίπον οὖν Ὁ---οι 

λ » / νου μα ας Ν 
περί σου 9 ωνάτου αυτου ΕΧΕΙ}Οί δε 

αλ ϱ/ κ μνῶ / » ο ) / 
ἐδοξαν, οτι περὶ τῆς ποἰµήσεως του ὕπνου λέγει, Τότε 1 

: ος 

"τα 

(8) ἀνθρώπου, 0οάά. Ἰαΐ. αρ. ΜΗ. Ὠά. 8ΥΓ. αγ, Ῥοτ6ς. ΑΕγ. 6ορι. Δ2ιΗ. 

ἌΝοπηῃ. αμ, οοἱῦ. «οσο. Απὺὸτ. Ὑηὶδ. απ. νετοῃ. Ὀτὶχκ. ἔογ. «ο]ῦ. 
(6) ἴφίλει. Ὁ. ἀασεραί, Ὑμὶς. ΛΗΙ.  εοτῦ, {088. 5ενπι, ραῖ. Μπι. πιατί. 
απιαδαί, οπΏέ. νεχο. (1) τὴν µαρίαν {1) οἱ ἰουδαιοι ἀποκτεῖναι. 318 (εαπι 9.) 

καὶ σὴν ἀδελφὴν αὐτῆς µάρθαν, καὶ πὸν Ἐν. 22. (αι) ΞΑΒΟΡΑΙ 5. ΑΙ. 

λάζ. 1.69. 194. Λ]ῑπς, Πίοπι ΑΓΠΙ. σὺν Μί. ΒΗΥ. αἱ. 18. Ἐὰ (η) ὥρας 
ῥάρθαν, καὶ τὴν µαρίαν, καὶ σὸνλάζ. Με. 

Ῥ. Ἀντ. Ῥεϊς. Ρ. Γαβαγωπι εἰ ἠΠαγίαπι 

εί 5ΟΥΟΥΕΠΙ έ]μ»., σοοἵΏ. Γαπαγηπι εἰ 50- 

ΦΟΥΕΠΙ εἶις, οο0]Ὀ. σὸν λάζαρον καὶ τὰς 

ἀδελφὰς αὐτοῦ, νετο, ΟἨΓΥ9. ἵπ Με, 

οοἆᾱ. απ. |. αὐτῆς] -ἵ- µαρίων. 233938 

Μί. 1. π. ΟοΡί. Ατ, Ρετς. ν. γης. 
ΝΘΓΟΠ. ὈγΙχ. {0Γ. {055,5 6ΤΙΠ, ρα{. ΝΊπι, 
(1) ἓν σῷ τόσπῳ, ὅπου ἦν. 49. ἐπὶ σῷ 
σύπῳ. Ὦ. ΒαΠὶά, οιΠί. ἴπ εοεπι ἴουο, 
γυ]ς. Τί. ἵπ εο ἴοορ, δαΐ. (Ι) αὐτοῖς. 
Άγπι. || -- αὐτοῦ. ΑΡΙΚ. 98. 69. 69. 

106. 151. 29963 99933 αἱ. ὃ. Μι. ἆι Ι. 

ἔχα ἡ ἡμίρα. Ὦ. σαπί. | εἰσὶν ὥραι ] 
ὥραι εἶσν. ΑΒΟΙ. αἰ. 19. Ῥ]αγεδνε, 

Μέ,. Β. αἱ. 10. Ἐά. 0118. (εἴίαια 
ἴα Μι. Ἰ εοχἆ.) ΟΥτ. Τλοορ]γ|. 
(ο) κοιμᾶται. ὮὉ. εἰἶαπα να. 19. (ζογπιῖ- 
υἱ{, δε να. 19 ἀονπιέέ, οππί.) (Ρ) αὖ- 
πφ' Α. 44. οἱ αθμενὴ, [16, «ογΏ. αὐτῷ 

οἱ μαθηταὶ 9. οἱ μαβ. αὐτῷ. ΡΟ3ΡΚ. 

42. 10. αἰ. ὃς 8Υ0. Ῥοτ». Ρ. Οορί. 
ΒαΠἱά. 8ΥΥ. Ρ. ἵπ πα. 441. οαπέ. ΝΟΥΟΠ. 

ΤΠεορΗΥΙ. 115. αὐτῷ οἱ µαθ. αὐτοῦ. γε 

20. Μι. χ. χ. 11. Αγπις γεχος οοἶ δε 

Ἔὰν δὲ τις περιπωτῇ ἐν τῇ νυκτὶ, προσκόπτει, 10 
αυ ιο : ΝΔ λ 

αυτα εἰπε καὶ μετ 11. 

13 
΄ ) / / 7 

κύριε, εἰ κεχοίµηται, σωθήσεται. Τά- 18 

4ι 
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Φ Οἱ ” . ' 

αοὐν εἰπεν αὐτοῖς ὁ Ἰήσοῦς παρρησίᾳ' λάζαρος ἀπέθανε᾽ 
. Δ / γώ ο 2 ”/ , 

16 Καὶ χαΐρω δ ὑμᾶς, ῴα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμωην ἐκεῖ' 
/ / ο’ α’ ” 

16άλλ ὄὤγωμεν "πρὸς αὐτόν. Τέπεν οὖν »ωμιῶς, ὁ λεγό- 
| / ” ρω / ” 

ενος δίδυμος, " τοῖς συμµαθηταῖς' ὤγωμεν καὶ ἡμεῖς, 
ον ω .” ρω π» 

17 να ἀποθάνωμεν μετ αὐτοῦ. ᾿Ἑλθων οὖν ὁ ἠησοὺς ἡ εὗρεν 
ο ἐν / 6 / 1ι .”/ /“/ χ Σ/ / ὸ ο ͵ β 

αὐτον τέσσαρας ἥμερας "ήδη "ἐχονσω΄ εν τῷ µνηµείῳ. 
ωχ Ν » λ ” ς κΧ 

18 Ἡν δὲ ἡ (βηθανία ἐγγὺς τῶν ἱεροσολύμιων, ως ἀπὸ στα- 
. ” ” 

“19 δίων ” δεκωπεντε. ἉΚαὶ πολλοὶ Ὁ ἐκ ὁσῶν ἰουδαίων. 
] 6 Ν ἆ ΔΝ λο/ / ύ λ / ο 

εληλυῦεισον προς τας περι καρύαν καὶ µαρίαν, 0 

90 παραμιυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ "αὐτῶν Ἡ. 
.- ν / } 3 ο. 3 

οὖν μιώρθα, ὡς ἤκουσεν ὅτι  Τ ἰησοὺς ἔρχεται, ὑπήντησεν 
. / 5 ιν ”/ 3 / ο’ δ' ε// 

ϱΙ αυτῷ' µαρία δὲ εν τῷ οἴχῳ ἐκαθέζετο. Ἐπεν οὖν ἕξ-ἡ᾽ 
| / ϐ ΔΝ ΔΝ Σγ ” π ’ 4 . δε 5 ἃ ο / 

µάρθα προς τον {ήσουν κύριε, εἰ ῆς ὧδε, ὁ ἀθελφὸς µου 
ι / ρ / ως ’ ο 

99 οὐ ἂν Ὁ αο ἐτεθνήκει. ἡ Αλλὰ' καὶ νῦν οίδα, ὃτι ὁσα 
ολ Ν 9 ’ « ΑΦ / "το 

ϱ3 ἂν αἰτήση τὸν «εὐν, δώσει σοι Β ὁ 9εός Λέγει αὐτῇ ὁ 
) λες / ε Ἡ Φ / ) ”] / : 

94 ἠησοῦς' ἀναστήσετωι ὁ ἀδελφός σου. Λέγει αὐτῷ μάρθα" 
πο’ ο 2 / τι κ 9 2 5 2 / 

οίδα, ὃτι ἀναστήσεται ἳ' εν τῇ ὠναστάσει, ἐν τή ἐσχάτη 

ἳ . ὂ, Ἆ Οἱ ἀπέβανε, 

(α) Ξ Α. 151, Μι. 5. 8ΥΓ, Ῥετ.. Ρ. ᾖ1Ι1. (ο) τῶν ἱερσολύμων. Ὦ, οπηέ. σης 
Οορί. Αγπι, Υοτο. (5) ἐκεῖ. 149 ἍὨἸωδαίας. 934. (4)-- Β. (Ύετεν.) σὴνο 
(9) --εοἶυ. σὺν σοῖς µαθηταῖς, 9. ποῖς Β0Ο1,. (δι. β. η) 98. 88. Μι. ς. Εὰ. 

μαθηταῖς. ὅ8. Ἐν, Αγ. τοπα, ΒχΡ. το; (6)Ξ ΒΕΙ,. Ατια, ζαηί.  (ΒΞΑΒ 
συµµαθ. αὑτοῦ Ώ. Ἑν. ΙΤ. 8ντ. Ῥει. ΟΡΗΠ8. 918 (ο. αἰ. 10.) ΑΠ, Με. Ὦ 
Ῥ. Αγ. Ρ. Οορέ. οι. εαπὲ. Ὀτίχ. ΗΝ. αἱ. 90. Ῥ4. ΟΥΤ. ΤΠεορΗγΙ. 
έρες, οο{8, 1ο]. () -|- εἰς βηθωνίων. {5) Ξ ΑΗΣ. αἱ. 99. ρἰατερνα. Με, 

Ακ. 151.918 (επι 194. αἱ. ὅ,) αἰ. ΒΗΥ. αἰ. 11. Εά. Τπεορανγ]. (1) Β 
8. Μι.ς. 11. 8υτ. Ῥετε. Ρ. Λλί1. σαπὶ,. ΟΧΡΚΙ. 1. 99. 49. 118. 145. Με. 9. 
(1)--Ώ. Ἐν. 29. Μι. Ὦ, ΦΥτ. Ῥοτο.ρ. 11. ΟΥ. 0178, ἱς (είίαπα η Μέ, Τ 

Οορί. Απ σ.Πί. Γ059. Αηίε ἡμέρας εος.) Βαβ!]. δεΙ. Απιρηι]ος, Απάγς 

Ροπυηί ΒΟ3Σ Ἐν. ]. Μι. . (κὶξ οετεί. || Οτάο νοςαΏπ]ογαπα ναγ]ε πι- 

Άνπι. Ροβί μνημείῳροπιυπίεΏ)Ώ. Ὑμ]ς, ἰαία, (45ΞΒΟΝ 1. 98. 99. Μί.ς, 
ομπί. ΥετοΆ. «0ΥΡ, {ογ, οο]). ο γογς. ΟΡ1ΥΕ, αλουδ]. (κ) Ξ ντ. 

Ὦ. σα, ΟΥ5, (2) πέντε. Οοπ]αςί. ΈῬετς. Ρ. ΟΥ15. είῖαπη Ἱπ Με. 6 «οἆᾱ., 

ὙγαΗ. ἀμοδεοέπι, οοἳὺ, (α) πολλοὶ, (1) --ἡ. Βοῦ. αἰ. ὅ, Μέ. ἶ, π. 6. Χν 
Άγπι, πολλοὶ δὲ. ΒΟΡ1,. 98. 151. Με. "10. Ρά. (αι) 18. ὅτ. Μι, ἆ. ὃν 
5. Οορέ, γυῖς. Τί. εχο. Ὀγὶχ, πολλο  ΟΠΓΥδ. εἰἶῶπα 1η πνὴ Ἰ οοἆᾱ. 

οὖν, 1.116. Ὦᾖ(0)-16, Ἐν. 44, Μι, 
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6 / αι ο) Ὠ ΜΕ ω' 2 4 ϱ δή λ 

Ἰμέρῳ. Ἐέπεν Ἡ αὐτῇ ὁ {ησοῦς' ἐγώ εἰμι ἤ ἀνᾶστασις καὶ 95 
ς ΑΗ: / δν λ ᾿ ή. / λ 
7 ζωή ο πιστεύων εἰς έμε, κῶων ἀποθάνην ζήσεται. Και 96 

». εὃοον ν// / ᾽ 1 2 αν Λό » 
πάς ὁ Όζων, καὶ πἰστεύων εἰς ἐμε, οὗ µῆ ἀποθάνη εἰς 

Ἆ »”ν 4 ” / 2 : - // Ν / 

σον αίώνοι πιστευεις τουτο: Άεγει Ρ αυτῳ" ναι χυριε, 97 
32 λ / ο τα Ἀνον ε λ ο“ τω.  -ν ” 
ἔγω πεπιστευκὀ, οτι συ εἰ Ἱ ὁ χριστος, ὁ υἱὸς του »εοῦ, - 
ς 3 λ / 2 / ΄ Ν ) ” ᾿ -” . 

ο εές ζο) κόσμον ερχόμενος. Καὶ ταντα ειπουσα, απηλύε, 98 
Δι / ζ ' Ν λ ς ν / “ εα 

και εᾷωνησε µαρίον την ἀδελφὴν αυτής Ἆτ λάδρα, εἰ- 
” ὁ ς ὃ ; / ., ” ” / | 

ποῦσα" ὁ διδάσκαλος πάρεστι, χαΐ φωνείσε. Ἐκενη, 99 
“. "/ 5 2 / Ἆ λα /“/ ν Αρ 

ὡς ἤκουσεν, "εγείρεται ταγυ, και ερχεται προς αυτον. 
”/ // Μο Ἀρ 4 ε ι 5 Λ / ͵ ) 

ΣΟὐπω” Ἡ δε” ἐληλύθει ὁ ἰησοῦς 3 εἰς, τὴν κώμην, αλλ 90. 
. 9 ο ώ ο ων ο τω δν ὁ, 
ην Υ εν τῷ τόπῳ, ὀπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ µὰρθα. Ο/ οὖν 9Ι 
5 ὃὸ , πο |) » ”ν 3 ” 8 Ζ .// ς κ 

ουδαΐοι» οἱ ὀντες µετ αυτης εν τη οἰκίᾳ, "οί παρα- 
” 2 ΔΝ 2 / Ν / ο/ / δι ᾖ 

μυβούμιενοι αὐτὴν, ἰδόνσες σὴν µαρίαν, οτι ταχέως ὠνεστη 
Ν΄ ον 2 / «.φ.. / {ο « ’ 

καὶ εζήλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῆ, "οολέγοντες οτιυπά- 
ονει εἰ Χ - . αλ / ν΄ -, .- τπτ . / 6 

έ/ εἰς τὸ μ»ήµείον, ένα Λλαύση εκεί. οὖν µιαρία» ως 93 
[ο / .” ο) -” ϱ ” . κ 2/ Ῥ Λ..ς κ . 

ἠλύεν οπου ἦν ὃ ἐησοῦς, ἰδοῦσα αὐτονο ἔπεσεν Ὁ) αὐτοῦ εἰς σοὺς 

ἀ [2 ας ο νο ὔζ 7 ως ᾿ .λ ο 
πέδα, λεγουσω "ουτῳ"' Λύριει εἰ ῆς ὠ9ε, ου. αν ' οπε- 

/ » / ο ο µ ον η 
Όωνέ µου ὁ αδελφός. ᾿Ἰησοῦς οὔν, ὡς εἰδεν αὐτὴν "λαί- 98 

ἃ Ῥ 2 λ ὃ ᾿ ο 

Ον) δόξανσες. εις τοὺς πούσας αυτου. 

(σ)Ξ-ΏὈ. Αιγ. οί. οαΠί. νογοῃ. Ὀγίχ. 
«οἱ ϱ, ἔ0ᾳ55. (α) ΒΡ (8ι. ϱβ.) 1. 1. 

99. 168. 191. 101. ΑΙἱαβ. Ὀνγ. Ἁγ. Ρ. 
Ῥετ». ρ. Οορί. δΡίπ. Αππι. 8ΥΤ. ρ. ἵπ 
πι, οαπέ. Απάτγ, ογοί. Νοπη. (0) αὖ- 

σεῦ εἰς (5. πρὸς) σοὺς πίδαε. ΑΟ ΡΟΗ 

1.9. 1. 96. 40. 69. 15. 118. 194. 121. 
191. 1051. 905. Ἐν. 1. ὁ6. αἱ. 26. Μι. 
ΒΗΥγ. αἱ. 16. Τά. Βαν. Τπεοριγ]. 
Απάγ, | αὐτοῦ Ξ- 918 (ο. αἱ. 9.) Ἐν. 

(π) -ἰ- οὖν, 40, δΊ. 08. αἱ. 13. Μι. Β. 
9. Έ.α.τ. κ. 10. σοι. -|- δὲ. 1. Ἐν. 

15. νετοη. (ο)ΞΞ64. Μι. Β. Μπι, 
61/75. ἵπ Μί. 4 εοδᾱ, φιῖ υἱᾷεί εἰ, 

Νοναίαη, (Ρ)ΞΕΗ. ο. ὄἹ. ΑΡ. ΓΟΠΗ. 
Ἐνρ. ΟοῬρί. (4)Ξ 60.96. 91. Εν. 
20. Υμ]ς. πα. (9) σιωπῇ. ἴ). δἱ{οπέίον 

γυ]ς. Τί. οοοεµίε, Ὀτὶχ. Ῥδεαιεπίῖ 
νοοὶ Ἱππρυπί 64. ὅ6. Ὦν. 21. Μι. τ. 

(6) ὀγέρόη . . . ἔρχεται. 031). 8ΥΓ. Ρ. 
ῃ πι. ἠγέρθη.. « ἤρχετο. Ὦ. ΜΙ. 8, 

Ῥψγ. Οορί. 1{. (οχς, ἔογ. Μπα. σαΐ.) 
Ἀπάτ. Ἅᾖ{ἱ) οὐ Ὁ ϱΥ. (4) Ξ Άγηι. 

γυ]ρ. πῃς. γὰρ. Ὁ. (9ἱ. β.) Οορί. Βα8- 

ιά. γυῖς. Τί. Λας. (κ) πρὸ 69. 
(Υ) -- ἔτι Β0. Μι. 1. «.λ. Οορί. 88- 
Πἀ, ἄοίμ. Βδαχ. Ύυἱς. Τί, οχο. οι Πέ. 

96. | εἰς] σρὸ,. ΟΡΙ.. 1. 50. 118. 151. 
Μι. 5. 14. Απάν. ἐπὶ. Μι. ΕΙ. (Πτγε. 
οίῖαπι ἵη Μέ. 6 οοᾷᾱ. (οΞ Ὀ. 268. 
191. αἱ. 6. Μι. 5. Ἐά.: Οορί. Άτπιι 
οπηΐ. τοτε. Ἅᾖ{4) µου ἀπίθανεν ὃ ἆδελ- 

φὺε. ΒΟ1,. Μι. 11. ΛΙ αἰἷο οτάῖπει 

(9)Ξ61. τ4. 89 9394. 
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/ »-ω ὁ / / 

4 νὰ κο σοὺς ἔσυνελθόντας αυτή ἰουδαίους Λλαίου- 
Π / 

κ : ως / Ν 2 / ο ς η 

Ἱ σας, ̓ Βἐνεξριμήσατο σῳ πνευμωτι, καὶ ἐτὰροξεν εαυτον, 
λ ιο ο / / / ες / 

4. Καὶ εἰπε' που τεθείκωτε αὐτόν: λεγουσιω αυτῷ' κυριε, 
ορ 2/ ͵ κ Φᾷ η] / ο .” 2/ .” 5 

ὃς ἔρλου καὶ θεος Εδώμρυσεν ὁ ἐησους. Ε.λεγον οὖν οἱ 
2 ω 3/ ” 3 κα ”ν / η λ Νο» .. α” 

97 {ουδαῖοι” ἴδε, πὠς ἐφίλει αὐτόν. Γενὲς δὲ εξ αὐτῶν εἰπον' 
3 Ἴδύ α” δα 3 Ν 3 Ν ος 

ου: δυνατο οὗτος». ο ανοίιόας τους ὀφθαλμιους στου τυ- 
. 4 ν υ, Χ., , , ”- -” 

98 ᾠλου], ποιήσοε, ενα καί οὗτος μωή ἀποθάνη . 1ήσους οὖν. 
ολ 2 6, / αν τε ο. 3 Γς 3 ά λ ρω 

παλ. εμιοριμιώμενος εν εαυτῷ» ερχετοί εἰς το μή Μειον. 
ο” δὲ α ΔΝ 9 3 { νι 2 ” / 8 

. 99 ἤν ος οφ ΑΜάάα χα λίθος ἐπεκειτο ἐπ αυτω. Λεφει 0 

{ησους" ἄρατε σὸν λέβον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ σου 

του τεθνηκότος” μάρθα" αύριο πι δη” οζει" τεταρτα!ος 
” 3 ο μ ο 

403--- γάρ᾽ ἐστι. Λέγει αὐτῇ ὁ {ησοῦς οὐκ εἰπὀν σοι, οτι 
ζ λΡΑΥ ΄ 2/ /”/ η δν / // ης ον ο) 41 έαν πιστεύσης, "οοὀψει την Ρδοξαν του «εου» Ἡρον 

[ο ῃ ν ε Νὶ 2 ”. ο λ 3 λ 2/ “/ 
οὖν τον λίθονα ή ο 08 έἔπσους Ίρε τους ὀφύαλμους" "άνω, 

αν ο σπα / η » ϱ/ .) / ) Ν 
32ο ειπε’ πατερ, ευχαριστω σοι, οτι Ἰκουσὰς µου. Εγὼ 

Άν ή ο“ / ΄ ϱ] / 9 Ν ὃ Ν λ 3/ 

δὲ ᾖδει, οτι παντοτὲ Γιου ἄκουεις' αλλα ια τον οχλον 
Ν ” α᾿ ο / νι / 2 / 

σον περιεστωτο ειπε ινα πισστευσώσίνν οσισυ 4ε οπεσσεί- 

”/ ο. 5 - 

] Ο3) σετελευτηκότος. κο ῃ Ί. α Τ ου ηνο σεύνη- 

Δ ψ 

χὠς χείμενος. 

(8) ἰουδαίους πλαίρντας σιὺς συνιληλυωθό-  Οτὶς. ΟΥΓ. (}Ρ) δύναμω. δ9. (α)Ξ 

σας μισ᾽ αὐτῆ». Ὦ. εαΠ{. νετοπ.νετο. ΡΟ (5ἱ, β.) Ι,. ὅ. 243 151. 8ὺΓ. 

ςοἱο. εοἳὮ. (5) ἐταράχόέῃ τῷ πνι-  Ῥεις. ΑΝ. δαμίά. ἄδίπ. Ατπις Υα]ς. 
ματι ὧς ἰμθριμώμενος. Ὦ. 1. δαπίά. δαχ. Π. Οἱ απαίεγ. ΟΠ1Υ5. Τα Μι, 

Άγ. «8ΗΠ{. (1) --- καὶ. Ὁ. 611 ᾖὉ εοᾱ. οὗ ἦν σιθακµινο. Μί, 11. οὗ 

69. 8γτ, Ῥοιθ. Απτ. Οορί. Αι, ᾖν. Α. 1. ἄν. 895, ρ. Ὀγὶίκ. ὅπου ἤν. 
οί, Υαἱς. Τί. Αροϊῄπας, αρ. Όοι- Μί.ε. ερα(ἶο τε]είο νασιο, ὅπου ἔκει- 

ᾱεν. (1) -ἕ- γεγεννηµένου. ΟοΡί. Ῥομς. πο. ὄθ. ὅδ. 6]. ἀπὸ ποὺ στόματος σοῦ 
Ρ. υ]σ. οὰ. ραϊ. ἴἄπα, (.0) ἐπὶ, Ὦ. µμνηµέίου. Οορί. Α5. (5) -{- αὐσοῦ Α. 
Δι, οαηϊ. αἲ, Υ αἱς. 11. (1) ΑΒΟΧ Ἅἡἑαυτο. Ὦ. 28. 98. 69. Ἐν. 1. αἱ. 6. 
ΙΙ, 2π. 99. στ. Μι. «. 8υν. Ρ. ἶα Μι. 10. γε. αίγ. Ῥετς, Ρ. ΑτΤ. Οορί. 

τη. Οτὶσ. Απάγ, Τ,αταιί,νοχο. ἡ ἀδιλφὴ «Αλί. οαπ{ί. νετοῦ. οοςῦ. 0Ἠ1Υ8. 96- 

σοῦ πεθνηκόπος Ξ- νετοῃ. «ο]ὺ. οοτῦ. πια], εἰίαπι ἵπ ΜΕ.8 εοάᾱ. ᾖ{(5)509, 
{099. Αππῦς., µάρθα ροπιΠέ απῃίο ὁ Μι. 10. ἄνωέε, Μί. 1Τ. εἰς σὸν οὐρανὸν. 
ἀδελφὴ, Ὁ. ὄνε Βαλίά, Αγ, οαηΏ{έ, νετοπ. Ὀσίχ. οοἱῦ. ΟἨΤΥΕ. ἵπ Μι. ὅ 

πετο. (πι) ἴδε, 09.  Ἅ(α)ΞΕΏ. βαχ.  οοἀᾱ. β6πιθ]. εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω. .. ΤΠ]. 

σαπέ. ΟΠΓγδο!Ι, (ο) ΑΒΡΕΗΙ5, 69. 49. 91, αἰ. 8. Μι. Υ. 6, 8αλίά. Ἀντ., 

15, 1193 191, Ἐν, Τ. Μί, μι ΙΤ. ΟΡ. τα, ΥςΓο. 61ΠΙΟΓ. 



474 ΕΥΑΤΤΕΔΙΟΝ - 

λας. Καὶ ταῦτα εἰπὼν, θων] μεγάλη ἐκραύγωασε" λά- 43 

ζαρε, δεῦρο ἔξω. ἕ-- Καὶ'' εζηλθεν ὁ τεθνηκὼς, δεδεριένος 44 
τ] κἳ 1 Ν Ἀ ” /“”/ χ / πε λε 

σους ποδος καὶ τας χείρας πειρίαις' καὶ όψις 

ΑΡ. ΧΙ. 

3 ” /΄ / / 2 ” φρ -. ΄ 

αυτου σουδαρίῳ περιεδέδετο. λεγεί αυτοις ο 6ήσους' λυ- 
ΜΜ. . 4 ευ 7 . ο 4 -” 5 

σατε αυτον, καί ὤφετε Ἰυπαγεν. Π1ολλοι οὖν ΕΚ των ίου- 45 
ὃ / ο κωζιὸ /ό /“/ ἡ, λ / α λ / 

Ον» ΄ 0 ελύοντες προς την µιαρίον, "καὶ 9εασάμιε- 
// 15”. 3 / δὲ / 

νοι Ῥὰ ἐποίησεν" Τ, ἐπίστευσαν εἷς αὐτόν. ] 4 Τωες δὲ 48 
5 . ” 2 ”ν ϐ Ἆ Δ 6 / ὃν . 

εξ αὐτων ὤπηλθον προς τους Φαρισαίους» καὶ εἴπον αὐ- 
υ λ 5 η ς ” 

σοῖς τὰ ἐποίησεν ὁ {ησοῦς. 

/ Ἰωὰ ε ο” Ν ϱ 5” 4 

[ Συνήγαγον οὖν οἱ αρχιερείς Λο οἱ Φαρίσαίοι συνε- 47 
Νο” ώς, ο α ω ον 

δριον ὃν καὶ ἔλεγον τί ποιοῦμεν»; ὅτι οὗτος ὁ ὤνθρωπος 
Ὦ αι Π .. 1 ) ΝΔ 9 ” . Ἂ 6“ / 

πολλα σηµεία ποµε. Έαν ἀφώμιεν αυτον ούτω, πὰν- 48 
/ " δή. Ν. / ε ῶν ' 

σερ πιστεύσουσω εἰς αυτον’ χαὶ ελεύσονται οἱ ῥωμιαῖοι 
 Ἀςὶ ο ς ” κπ λ / ἀ ωἳ κ / /“”/” ιΩἱ / 

κοιὶ ἀροῦσιν ἡμων καὶ τον τόπον καὶ τὸ ὐνο. Ες δὲ 49 
2 . .. / ’ Ν Ἀ ” 2 ”5 , ι 

σις ἐζ αὐτών, καίαφας» αρχιερευς ὢν τοῦ ενιαυτοῦ εκεί- 
α’ πριν ας ᾿ ”/ λὴ 1 ς 

νου» είπεν αὐτοῖς' υμιεῖς οὐΛ οἴδατε οὐδεν, Οὐδὲ 10 δια- 50 
/ ο / χω σα /“οὀ Οἱ ”/ 

λογίζεσθε, οτι συμφερει ''' ἡμῖν, ἴνω εἰς ἄνθρωπος ὧπο- 

᾿ Ο92 λογίζεσθε. 
ς ” ι 

μὲ ην ὁ ἰήσοῦς. 

νεγοῦ. οοΙϱ. ἔο5ς. Μπι, σα{. ἔογ. (οἱ, (0ΞΞΒΟΙ,. Ἐν. δ. Οορί. Ο5ἱ5. καὶ εὖ- 

εΠΙΠΙΕΓ. Οτὶς. (ετγε]αααίετ, (4) Υς. θὺ.. Ὁ. (Σε, β.) Υυἱς. εαπί. Ὀτίσς. Γο55. 
ος. (α) σὰς χεῖρας καὶ ποὺς πόδας. 46:5. (8) -- ἀρχιεεῖ καὶ. 19. 69, 

Ἀ..69, Τ0. 151. 918 (ο. Ττ.) Εν. 5ο. 1φρ4, (02. ΟΡΜ. 69. 194. Μι.ς, 
οαΠΏέ, Υ6ΓΟΠ. ὅσα, Α, 198. 191. αἱ. 18, 
Μι,α. α]. 4. Ἐά. Ῥετε Ρ. (6) -- 

λασὼ ποῦ ἰησοῦ. 19. 69. 194. 191. αἱ. 4, 
Μι.11. Ἐναησε]ίίατῖα. (1) σοιαῦτα, 

Ὦ. οαπί. νετοη. «ο]ῦ. ο0ΥΘ. (1) ποιῖ 

"σημεῖα. ΛΡΙ,. Ο5ἱΡ. ΑΠΙ αἲῑο ογάῖτπα, 
(1) ἔθος. Ἐν. 5. Ῥετς. Ρ.γεσπιπα, Λασι 
5οππε]. () ΑΡΡΙ, 1.69. Αἴῑας, 

Μι. Υ. α. τ. κ. 10. 8γτ. αίγ. Αγ, 48411, 

(οί. Βίαν. Βομεπ. Π5, Βαχ. σα{. 
{οβ». Αμάν. Ἠϊεν, (κ) κηρίαις. Α. Ἱ.. 

1οΤ. αι. Ἱ.“Μι. ΒΥ. ο αι. 
αὐτὸν, Β031,. 15Τ1. Οορέ. ΟΓἱΡ. {εγ. 
Ῥας]]. 5οἶοις. ΟἨΥΥ5. είίαπι ἵπ Μι, 6 

οοᾶἀ. (σ) σὠών ἑλῤόντων, Ὦ. 8εά 
Οτὶς. ἀῑς. αἱ γες. (α) ἑωρακόσερ. 

Ὦ, Ἰίοεπι Οορί. Αιπι, Ῥες, ρ. ΒΗΧ. 

ζαηέ. νεΓοΟΠ. νετςο, σα{. πια. {ο5ς. Βεά 

Οτὶς. ἀῑδ. υέτοο. (0)6, Α3ΞΡΒΟΌ. 

1. Μι. π. 5. 875. (Ροἱἡς. Ατγι) σαη{. 
δεά ΟµΡ. πίτες. ὅσα. 11. Μί.]. Εά. 
(ο)ΞξΑΡΟΣ πε ν]ἀσίαν, Ὦ. 1. Οορε, 
Βαλ]. Αγια Κοίµ, βδαχ. Ὑυἱς. πας, 

Οτῖρ. Ρε, ΟΥτ. ΟΗΤΥς. δεπιοὶ ἵπ Με. 
λ.φ. (απ) Μι. Ζ. Ρ]αν. 9. ΟἨΤΥς, 

ειπε], οίῖαπι ἵπ Μί. ὃ εοἀᾱ. ὑμῖν. 

ὈΙ Μ. αἱ, 10. Μι. ἩΠ. ο, δεππε]. Βίαν, 

8. γυ]ς. σαπΠ{. ΥΕΓΟΠ, γετςο. 60ΓΏ. {ω88ε 
06918, είῖαπι 1 Μι. ὅ οοἆᾱ, 



. 

τκ// ο” ) αν μῶ εάν ”. ο 

69) Ξ ο ἰησοῦς ἀποθνήσκειμ υπερ τοῦ Εὔνους' 

υ. ” λ / // 5 / 

69 «εοῦ " τὰ διεσκοραισµένα συναγώγη εἰς ἕν. 

σΑ Ῥ. οι 9 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 415 
/ Μ,. ὰ κ ” Ν χι εἆ ώς κ ος 

θώνη ὑπερ του λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔύνος ἀπόλητωι 
Ι ” Ν ” πο’ )] 

δΙ Τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν ἀλλὰ ἀργιερεὺς ὢν 
” 5» ” 3 η “/ / 6 λ/ 

του ἐνιαυτου "' εκείνου, Ὁ προεῴητευσεν, οτι ἔρελλεν 

Και οὐχ 
ο ” οὐ / εν) δι ασλ Χ/ λ / ” 

υπερ του έθνους 09ο’, αλλ. (να ακαι τα τελνα του 

᾿Απ΄ 
Αν ρθω ( σ’ ος 6 . /ο 9 
εΆείνήης ουν της Ίμερας συνεθουλεύσαντον να ἀπο- 

ς / 2 / ] ” ων 2 2/ αν , 3 

δ4Άτεμωσι αυτὸν. Ίήσους οὖν οὐκ ετι παρρησίῳ περιε- 

. -” / /ι -” ρω 

γην πόλη" κὠκεῖ 3 διετριδε μετὼ τῶν μαθητῶν 

/ 5 ο” ” / Φε. Δ . 2 -. /”/ 

πάτει ἐν ἵ τοῖς ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἃ ἐκεῖθεν εἰξ 
χ Νο / ἆ- λ .» α Ἡὸ ον η 7 Απεν 7} 

τήν χωὠραν” εγγυς της ερηοου, εἰς εφραιίμ, λεγομε- 
ο 

ρ αυ- 

. ν// ρ” ν-ὁ λ Ν , . 2 / πο να, 

δὸ σοὺ. ] ν δὲ έΥγνυς σο ποσχα σόυν ουδαίων’ “0 Οονε- 

"6ήσων πολλοὶ εἰς ἱεροσόλυμια ἐκ της χώρας οδό. πρὸ 

υ 

| κά / ας, ε / ε ΄ . η ., ν΄ 

΄δ6του πάσχα, ἵνα ἀγνίσωσυ εαυτούς. Ἐζήτουν οὖν τὸν 
2 ” νὰ ν]ή 9 / 9 ως: ο ᾖῇε αν 

/Ἴσουν, οἱ ελεγον νετ αλληλων εν τῳ ερῳω " εστηλὸ» 
[όν / ών ος ϱ/ 3 κκ ] ΔΝ ε Αν 

Ὄφες σί δοκεῖ μήν: οτι οὐ µῆ ελθη εἰς τὴν εορτή» : 

δὲ «Δεδώκεισαν δὲ κοιὶ οἱ ἀρχμερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δὲγ- 

(απ) Ξ Ὁ. 5τ. (ο) ἐπροφήτευσεν. 

ΒΡΙ,. Μι. φ. ()) - ΑΒ. αΙ. 19. 
Ῥίαγδβνε. Μί, ΡΗΥ. αἱ. 9. Οτὶρ. 

ΟΝ1Υ8. ἵπ Μι. 9 οοἆᾱ. (α) ΞγΥ ας. 
γετοῃ, Ρεϊκ. «οΙῦ. 6εΓΙΙ. «ους. Απ. 
(9) Ξ69. Μέ.κ. (6) ἐδουλεύσαντο. 

Β0υ. 69. 124. Οτὶς. δειπε]. ΟΗ118. 

είῖαπα ἵπ Μί. ϐ σος. (6) αὐτοῖς. 

149. Μι. Υ. σᾷῇ ὠυδαίᾳ. Οορί. δ8- 

Βὶά. ΟΠ1Υ5. είίαπαι ἵαω Μί. ϐ «ο, 

(4) Ξ Ὀ. 64. 919. Εν. 9.328. 51. 98. 

Μι. ΗΥ. Ῥεις. νν. 1. Υαὶς. 1ὲ, 
(εχο. Ὀτῖς.) Ο5ἷς. δεπια!, (1η ἐσχίιι,) 
ΤΠεοΡΗΥΙ. Κοπη, 0) Ξι. 69. 
118. Ἅᾖ{(9) -Γ σαμφουιρεὶν. Ὁ. (σαμφου- 

ὖὐμ 5. β.) δαρΓωγῶι, οαπί, {οη- 
Φἰπφμαπι, Ὑθίοη. ᾖργοαίπιαπι, Ὀτὶκ. 

(5) ἐφραὶμ 5. ἐφρὶμ. Ὀ[. 1. 96. 40, 

Το. ΑΙ. Μι. 10. 11. 8υτ. Ῥοτε. ρ. 

0ορί. Ὑμ]ς. Πέ, Ίταιι, ἐφρὰμ. Ὦν. 28. 

--- 

ἐφραθᾷ. (Ἠ1γα. είῖαπι ἵπ ΜΜ, 4 εοᾷᾱ, 

(8) ἔμειεν. ΒΙ. Μί.5. Οορί. 97Υ.Ρ. 

Ιη πι, ΟΕἱς. ίογ. (8) Ξ ΒΡΙ.. 1. 
40. 118. Μι. 11. Άτπι, Ῥοΐε. Ρ. σαπέ, 
Ονἰς. εν. ΟΥΓ. (ο) Ξ- 29. 68. 
990. Ἱίεπι 108. πρὶν τὸ πάσχα. Ἰ). πρὰ 
σης ἑορτῆς. Ὁτ. αἱ. Ὁ. Μι. Ύ. ΒΥΤ. 

Ῥογβς. Ῥο5ΐ ἑαυτοὺς Ῥροπίέα. (4) 
Θγτ. Απίο ἐν ροπαπί 1,, 69. 194. Μι. 
8, ΑΤΠΙ. ἑσσῶσες. Ὦ. (6) ἐδεδώκεισαν. 
290. ΜΙ. ᾱ. 1.9. Σά. | Υ. δΊ -- «αρ. 
19, 18. ἱταπδελιπί Ἠναησειείασίῖα 

ΠΟΠΠΗΜ]α, (ϐ Ξ ΑΡΙ.. 1. 11. 49, 
69. 91. 116. 118. 151. αἰ. 12. Μι. ᾳ. 

τ. 9. 10. 11. γη. υίτ. Ατγ. Ῥοτεε, 
ΔΝ. Απο Ἀ]αν. ο. Ὑυἱς. Π. (οχο, 
οαηί.) Οµ]ς. (6) ἰντολὰς. ΒΜ. 
1. 118. Μι, 11. 9γτ, ρ. 11 πι, Οτἷ6ι 
18. 



46 ΤΕΡΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
. “4 κ. ” ΑΝ ’ 4 / 

7ολήν» (να εν τις γνώ» που εστι μηνυση» οπως πιάσω- 
ψ 

σι αυτο). 

α ., Ν ο ο” ” - 

“Ο οὖν ἰΠσους [προ Ἐξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἤλύεν εἰς 1 
β ϐ / Ὀ, ζω /  « ν αλ. /’ 1 

ἠθανίαν, οπου ἦν λάζαρος  τεθνηκώς», ) ον ἤγειρεν 
9 ο. // ]ς , / αρ’ 5 ” ρω 3 ” . 6 

ἐκ νεκρων '. Ἐποίησαν οὖν αυτῷ δειπνον ἐκεῖ, καὶ ο 

ἳ μάρύα” δμκόνει’ ὁ δὲ λάζαρος εἰς ἦν τῶν Ὦ. ἀνακεμίνων σὺν" 
«ϱ« αρ’ Αν ή 9 π αυτῷ. Ἡ οὖν µαρίω, λαδουσα 5 λίσραν Ρ μύρου νάρ- 9 

» // / /΄ν5 λ / ι Αα. 

δου πιστικῆς Ἱπολυτίμου, ἤλειψε τους πόδας τοῦ ἰη- 

σοῦ, καὶ ἐξέμαζε ταῖς «)ριξὶν αὑτῆς Σ τοὺς πόδας αὐτου" » καὶ εξεμαξεταῖς 9ριξιν αυτης "τους πὀδως αὖτο 
9 ” ” .” ’ 

ἡ δὲ οἰκία 3 ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ µνυρου. Λέγει 4 
. ο ον ” ή ως συ ὸ / αι 3 

οὖν εἰς ἐκ των µιαθήτων αυτου, ἵ ΙούδαςΞςσίμωνος Ὁ ἰσ- 
Δ ”” . 

καριώτης» ὁ ϱέλλων αὐτὸν παραδιδόναι’ Διατί τοῦτο δ 
Ν ’ 3 2 0 κ / /”/ ὃ υ Ν εδόύ 

σὸ µύρον ουκ ἐπρἀύη Ἀ τριωκοσίων θηναρίων, παὶ εούη 
ω ωχ ν ω, / .. ” ὉἩ 

στωχοῖς: Ἐέπε δε τοῦτο, οὐχ, ὃτι περὶ τῶν πτωχών ἐµε- 6 
κ ο ης “ / ο” λ / 

λεν αὐτῷ» ἀλλ. οτι λεπτής Άν, μαὶ το Υλὠσσοκομ.ον 

Ἐνέπεν οὖν 7 } οο εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα Ξ ἐβώσταζεν.΄ 

Ὠ]λ { 
συνανοπεενῶν. 

(4) Ξ Β. Ῥνν. δαπίά. 89. Ἠεγος. 

νοτς. «οἱ ϱ, Οἶγς. ἵπ Μέ. 9.4. Ῥεοιάο 

Ο)Υ5. || αὐὲ Γιαμαγις Τιεγαί πιογέιιδν 

γι]. (0 Ξ Μί. κ. | ἐκ νεκρών]-- 

Ὑυἱς.νετοΠ. ΕΟΓ. ΟΟΓΡ. Γ088. σεγπη. σα. 

Ἱΐπι. Ο175. ἵω Μί. 9. 4. πιογίιιπε, 
σοἳδ. (1) -- ὁ Ἰησιό. ΑΡΡΕαΙ,. 49. 

πο, 194. Ἐν. 6. α]. 6. Μι. ΙΤ. Εὰ. 
Θυγ. υίγ. ΑΥΓ, Ῥετ. Οορί. Βαμίά, 
ΑΗ. ἄοιμ. Τυῖς. οαπίέ. Ὀτῖκ. ερτῦ. 

{Γογ. {ο58. σετιη. σαΐ, Μπα. ΤπεορΗγ|. 
(1) µαρία. 69. Μί. α. τ. (ω) ΑΡΕ, 

αΗΠΚΙΙΜΒ. Ἐν. 1. 6. 94. 46. αἰ. 89. 
Μι. ΒΗ. αἲ, 10. Εά. ΟΓἱΡ. ἄνακειμέ- 

γὠν. 905. Ἐν. 15. Μι. Υ. α. ο. Νιέ, 9. 

Δ, νοτο. συνανακειμένων σὺν. Ἰ6. (1) 

οοῦ. Μί. Υ. 9. 4. νοετς, τῷ ἰπσοῦ. «οἱ ὺ. 

(ο) λάδαστρον, λίτραν. Μ{. Ῥ. έὔδγαπι, 

γυίσ. 1. (ϱ) σπιστικῆς µύρον. Ὦ. 
Ρϊνίϊοί απρ επί, εΏΠί. ΥεΓΟΠ. ϱ0Γ0. 

γοὦ ἔχῶνε 

οοἱϱ. παγάἰ πρεπέῖ, νετο. (α) Ξ 

νογςο. νοτοη. «0ΣΡ. (9) Ξ1. 69. 
116. Αἴῑάῑς. δαχ. ΟΓὶςδ. 1Πΐ, αὐπτοὺςν 
6ορί. (5) --- όλη. 1. 198. 69. 194. 

Λας. Οτἷς, Ἰπί. -]- αὐτοῦ, Ἐν. 26. 
(05 8. ἰούδας.Ὦ. 118. Μ.5. Ἐά. 8υτ. 
Ῥοτες. Οορί. Βα]ίά. ΑΠ, Άγπι, 8ΥΓ. 
Ἰάετο». Ὑ μἱς. αΠέ, ΡεΓπ1. {οΥ. Νοπη. 
ἰούδας σίµων. ., Ἑν. 21. 96. 96. α]. 8. 

Μέ, σ. νετοηῦ. οο]Ὀ. οοΓΏ. σίµων ἰού- 
δα». Ἐν. 26. νετο. (4) σκαριώσης. 
Βαλϊά, γετοη. νετε, ὈτΙχ. ΕοΓ, «οἱ ϱ. 
εοςΏ, Φ6ΓΠΙ. Γ055. ὦπὸ καριώτου. Ὦ). α 

οαγψοίο, «απΠέ. (κ) διακοσίων, 69. 
194. Ἑν. 20. 21. ἘΒατῦετ. 1. Μι. 17. 

ο) 85010. 1. 98. 151. Οορι. Υπὶς. 
οαπί. ξος, ΟΕἱΡ. (2) αι/ετεδαί ς. 
εχροτίαῦαἰ, νετοΏ. γετοι «ΟΓΡ, Μπας 
(ο. ια Ὁ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4. 
κο Ἀπὸ ὃν ἂν αλ τε ή » Ν λ ό ”. 5 
ο (ήσους' "ἄϕες αυτην) ᾿Ο9 εἰς την Ίμεραν του εντα- 

6ςΑΡ. ΧΙΙ. 

| 

8 φιασμοῦ µου τετήρηκεν΄ αὐτό. "Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάν- 
/ ,.ε ” 5 Ν Ν 2 / 3/ π] 

σοτε έχετε ρεύ ἑαυτῶν» ἐμιε δὲ οὐ πάντοτε έχετε". 

: 3) α΄ 34 ) «να ”. 0 ’ υ] 9 3 
9 Ειύνω ουν ὀγλος πολυς εν των ἰουδαίῶν» οτι ΕΛει εστί 

. 

1 αι 
Ἡ ο. ν) λἤ λ ” ” / υ] ιό 

καὶ ἤλθον, οὐ διὼ τὸν ἰησοῦν μόνον, ἀλλ (να 
3 Ν / 2/ δν ῇ 5 -- , ΄ 

10 τον λάζαρον ἴδωσι», ον ἤγειρεν ἐπ νεκρὼν. Β Θουλεύσαντο 
ἂν ος » ο Ν Ν / ϱ/ 

11 δὲ οὐ αβχιεβρείς» ενα πο τον λάζαρον ἀποκτείνωσν. Ότι 
Ν ὃ . 2 νε ” - 5 / Να 3 / : 

πολλοί 5 δι αυτον υπήγον των ἰουδωίων, καὶ ἐεπἰστευον 
ι) Ν .) ” ω α / 2/ χ ιν] λ ” 

12 εις τον ήσουν. Τη ἐπαυρίον οχλος πολύς» ο ἐλθων εἰς 
Ν ε ΝΔ ο ΄ ο, ./ Ὦ άν, οκ 2 

ση» εορτή», ἄκουσαντες» οτι έρχεται ᾿Ξ-ο (ῆσους εἰς 
ςϱ ι / 2/ η κα ὖ4 .Γ. -- Α Χα 19 ἱεροσόλυμα, Έλαξον Ἱτὰ βαΐα τῶν φουίκων, καὶ εξ- 
.” ι) ]ς ϱ / // 3 -” ΧΝ ] 2] . “/ ε Χ 

λθον εἰς  ὑπάντησω αὐτῷ, καὶ | ἐκραζον  ὡσαννν 
Ὠῃ / ώ, ε ο / 3 3, μμ. / λα σοι κα 

5 ευλογήμενος ο εργόμενος ἐν ὀνόριωτι κυρίου, Ἡ Ξ- 9 
δω λ ως / λ ον ων «νά 
14 βασιλευς τοῦ Ισραήλ. Ἑὐρῶν δὲ ὁ ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκά- 

8 θε λ / 2 / λ ο” 

16 θισεν ἐπ αὐτο, Καθώς ἐστι γεγραμιμιένον" ΝΙῆ φοθοῦ, 
ο / // δες ο Ν ς / “1 
«ύγωτερ σιών' ἴδου, ὃ [Λβωσιλεύς Ὁ σου ἔρχεται Ἱκα- 

 ς3 1! / 3 .ν ”» 2/ ρω κ {ζ 5 

16 θήμιενος ἐπὶ πώλον ὀνου. Ταῦτω --- δξ οὐκ " εγνωσαν 

Ο2 ἕνα εἰς σὴν ἡμ. σοῦ ἔνταφ. µου τηρήση. 

(α) ἄφετε.γυ]ς, Βα]ίά. νογς. Γου. ἔο9. Μί. Υ. α]. 10. Ου. δἱς. (4) ἐκραύ- 
Οµγγς, ἵπ οοπππιεηίαν, (οίίαπα ἵπ ΜΕ. 
Α οοἆἆ.) Απιῦςτ, (αι, (πέταππαα ἵη 
εχεπιρ]απίρις συ. εί Ἰαί. ἰπνοηϊτί {εδ- 
ἰαίς,) (0ο) ΒΡΙΩ. 96. 42. 140. 
Αίας. Άγ. Οορί. ίΠ. Ασπι, ΥΓ, Ρ. 
ἵπ η, 8ίαν. Υυὶς. Τί, (εχο. Ὀτίχ.) 
Νοπη, Απιζτ, ἀαπά. Λας. (9) Υς, 

8 -- Τ). εαπέ. (ἀ) -- μιθ’ ἑαυτῶν. 

ΆἉνπι. ματ] (8) Ξ Ὦ. Μι. ο. οαηέ, 
νετοῃ, Υετο. (00. γις. Τι, 
(εχο. ὑὈτίχ. ἐο].) γἱρδί. (5)Ξξ Άτη, 
(ἱ) Ξ ΑΡΟάΗΙΟ. Ἐν. 6. ΑΠ. Με. 
ΒΗΥ.α|. 1. (ὃ) Ξ- Μι. Ἡ. (1) συν- 

άντησο. Ώα1,. 60. 91. 108. Ἐν. 24. 

91.44. Μι. Ὦ. 5. 1Τ. ἀπάντησιν. Α. 10. 

40. 49. 69. 106. 905, Εγ. 1. 8]. 16. 

γάζον. Ὀ[ι9. 151. α1. 9. ἔλεγον. 108. | 

-- λέγοντε. ΑΡΩ. 1. 18. 49. 101. 

218 (ο. αἰ. 4.) α]. 4. Μι. . 870. ΑΙ. 

Ρετ», Ρ. Ἐν. Οορίέ. Ατπι 975. Ρ. Π15. 

Ρίαν. οπΠί, Υέτο. «018. Ε088. --- καὶ 

ἔλεγον. στ. 91. (πα) εὐλογητὸς, Ὦ. 

(π) Ξ Λα. 26. 40. 698. 64. 69.19. 

106. 116, 194. 121. 191. 2050. Εν. Ἱ. 

94. 90. 46. α]. ο]. Μι. ΒΗΥ. αἱ. 9ἱ. 

Τά. ἄοίμ. ΤΠοορΙγ]. καὶ ὃ. Β19. 

Ο0ορέ. Οτ]σ, 5οπ1ο!. (ο) θυγάτηρ. 
ΑΡΡΩ. Ἐν. 1. αἱ. 8. Μι, Β. (ρ)-- 
Α. (4) σοι. δθ. αἱ. 8. Μι. 5. 5ΥΓ. 

«οἱ. Ἠπι, (ϐϱ) Ξ5 ιο. γυῖς. 
νετοη. ΕΟΓ. (9) ἐνόπσαν. Ὦ. 5ν. ἄδεσαν, 
(1519, οίἶαπα ἵῃ Μί, 6 «οὐ. 



- 

78. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον" ἀλλ ὅτε εδοξώσθη Τό” 
.”. . 

Π- 

6ΑΡ. ΧΙ1. 

” / . / σα τι . τι Φ. . .» 

σοῦς, τὸτε ἐμνήσθησαν, ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ αὐτῷ γε- - 

θαμμένα, καὶ ταῦτοι ἐποίησαν αὐτῷ. [Ῥμαρτύρει οὖν 17 
κ ε  Ἀι ] 2 ” πι  - Ν / ο 

ο ογ λος» δρ ων μετ αυτου, ψο2ο0σι τον λάζαρον εφώ- 
2 ” / ο Ά 2. - - ος 

νησε» ες του μνημείου, και Ίγείθεν αυτον ε νεκρων. Δια 18 
ο.” Ζ λα ε / ΄ κ [ό, α΄ . Γη 

σουτο ” και υπηντησεν αυτῷ ο οχ λος» οτε Ὁ' ἤκουσαν" ποὺτό 
» / Ν ” . ω ιο 

αὐτὸν πεποιήκέναι τὸ σημεῖω.] Οἱ οὖν [φαρισαῖοι εἶπον 19: 
ον ε / /“”/ -” ο/ .) 2 .” /“”/ 4 / 

, προς Ὁ αυτούς" εωρεῖτεν οτι ους Ὁ ὠφελειτε οὐδεν : 
/ ε / 3 / ι) ” ει) ιν “ 

/ἴδε, ὁ πόσμος ἆ ὀπίσω αὐτοῦ Ὁ ἀπῆλύεν, 

. / 6/ /”/  ᾱἩ ” 5 / | 

Τσαν δὲ τινες ἆ Ελληνες δεκ᾽ τῶν ἀναξαμόντων Ἡ, 90 

να προσκυνήσωσιν ἐν τη εορτῇ. "Οὗτοι ἆ --- οὖν Κσπροσ- 21 
ν / -” . κ] Ρο ” 

λθον Φιλίππῳ, } τῷ ἀπὸ βχύσαιδὼ τῆς γαλιλαίας, 
ο κα - κ κ / | αχ ΄ ”/ ν. ΔΝ 2 

ποέ Ίρωτων αυτο», λέγοντες Έυριεν έλομεν τον - 
” η] ” / / λ / ”” / 

σοῦν ἰδεῖν. Έρχεται Φίλιππος» καὶ λεγει τῷ ὤνδρέον 
λ / η 8 / ΝΔ / / Γι. -- 

η κοι παλ ὤνδρεας πο Φίλιππος λέγουσι τῷ σοῦ. 

Ἡ Ο0 ὅτε, 
α 2/ 

7λουσε. 

(ϐ Ξ ΑΙιΟ. ΑΗ. Μί. α. αἱ. Ἱ. 9ά. 
(4) Ξ-116. νοΓοηΏ. περ αὐτοῦ. Ὁ. 

(κ) ὃς ἦν πρῶτον. Φ]αν. σ) λεν» 

Ω5. 96. 40. 65. 64. Τ5. 108. 1160. 
194. 191. 142. 1456. 151. 161. 218 
(ο. α]. 8.) 2935. Ἐν. 1. 2. 6, 36. α]. 

20. Ῥιυτεδυε. Μί. ΒΗΥ. ο]. 21. Ε. 
(είῖαπι Βέ. 9.) Ῥετ5. τν. 8υτ. ῃ. 41. 
β]αν.γ π]ς. Ὀτίκ. Μπι. ξογ.σαί. ΑΡρο]- 

Ππατ, αρ. Οοτάοτ. Χοπῃ. | ὅτι, Ὀ1,. 
(δι. β. 1.) ΑΙ 8ΥΥ. Αντ. Ῥετε. ῃ. 

Άγια, 11. 05Ξ ΕΗ. α1. 6. Μέ. α. 

ϐ|. Ἰ. 8ΥΓ. (οἱΠ. νετοπ. νείῖο. οο]ῦ. 

6οτµ. ἐοἱ.  (α) ΑΡΙ:ΜΡ. 1. 19. 49. 

5Ἱ. 69. 69. 108. 116. 151. 218 (5. α]. 
4.) Ἑν. 18. 956. αἱ. 11. Μι. Β. α. Γ. 

Ε. 10. Τά. 3γστ. Ῥετο. Οορί. 5αΠῖά, 

ΥΓ, Ρ. πι. (οἱ. δαν. Ὑπὶς, Τε. 
(5) αὐτοὺς. Ὦ. Ἐν. 92. οαηί. νεο. 

οσο. ΟΠΥΥ5. εἰῖαπα ἵπ Μί, 6 οοάἆ. 
(ο) ὠφελεῖται. 38. Ἑν. 96. ὠφελεῖ. 8. 

ς0ΓΡ. ὠφέλούμοῳ. Ατ. Ρ. Υμὶς. Ὀε]χ. 

{ου. «ο]ϱ. 6οτπη. σαΐ. Μπα. πιαγέ. Γος». 

Νοπη. (4) --- ὅλο,. Ὀ1,.Τ. 19. 88. 
151. 918 (ουπι 194. α]. 4.) Ἑν. 0. 99. 
Μί. 9. 3ΥΓ. Ῥετς, Αγ. Οορί. ΑΙ. 

Άτπ. 8γτ. Ρ.ς, αδί. Ψυΐς. Τί. ΟΥΟ. 
Νοπη. Απάτ, ογεί. Απιργ. Απιργοςί- 
αδί. || Βαλμίά, οἱ]. αέτες. (ε) ἀπέρ- 
χεται. 8ΥΥ.Ρ. «0ΣΡ. Απιζς. Αππυγοσις 
αλδί. ὑπάφγει. 0ἨΓΥ5. εἰῖαπι ἵηπ Μι, ὅ 

εοὰᾱ.  (48)Ξ69. 990. Απίε σινες 
Ῥροπιπέ ΒΡΙΟ. 1. 151. Μί. ς. ΘΥ1. 
εαπί. νετοη. Ὀτίκ. ΑΠ, Αγαπιαὶ, 
ΥΓ, Ῥ. ρεπίέες, ὙΨυὶς. Ὀτῖχκ. ἔου. 
δοµπῃ, {05 φαί. Μιπ. ἄτασὶ, οαηί. 
νοτοῃ. νος. «οτΡ. «οἱ Β. (δ) 

64. 69. Ἑν. 2. αἱ. ὅ. ΤΠεορΗγ!, 
(13) -ἕ- εἰς ἱερσόλυμα. 18. 106. Μέ. κ. 
1. ) Ξ1. 69. Μι. 11. 8ντ. Αππη, 
(οίμ. ΒΙαγ. 2. νοτς, [095. (1) προσ- 
εἶχο. 69. (1) --98. 619 Νοπη. | 
γαλιλαίας] πόλεως. Μί. 9. (αι) -- 

ὦθ. (η) Απ, καὶ. Βγτ. ῬεΓββ. 
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99 Ὁ δὲ { {ησοῦς αν κρήωνό αὐτοῖς, λέγων" ἐλήλυθεν ἡ Ί ὥρω 

σΛΔΡ.ΣΧΙΙ. 

| 94 να δοξωσθη ὁ ο υἷὸς σοῦ ὀμηρώκοω, 
ᾖ 
ς 

᾽Αμὴν ἀρμὴν λέγω 
Ν 3 λ ω 

ὑμῖν" [ἐν μὴ ὸ κόλλος ποὺ σίτου πεσῶν εἰς τῆν 49 
ΜΑ 2 / 9. / / αν τα / λ 
κ: ἀπούανη, αυτος µΜονος μενει" εαν δε ἀποθάνη, πολυν αρ- 

ι νι ϕ ε -” Δ ΔΝ ϱ ” 9 / . 

90 πον φερει. Ρο ῴιλων την ψυχῆν αὐτου, απολεσειου- 
να τς ο ξ ο ο // λ α Δ 5 ”. 32 4 ο) . / ΄ 

πην᾿ παιο” µισων την ψΨυγῆν αυτου, εν τω κὀσρω του- 
, 2 Δ 4 4 / ᾿ Ν 2 Ν Γ] 

96 τω, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.. ᾿Εὰν ἐμοὶ δι ονῇ 
.. 3 Ν 9 / αι. ο Α ἃ 3 χΧ.. 3 ρω κ Οδ , 

ο σές εµοί ἀκολουθειτω) καὶ οπου εί εγω» ἐΑεἰ Κοἱ ο διά- 
ον. Ν Ρ ."/ ./ ᾳ ο Ν 4 ας, Ἡ λ ρω ώς 

Ἄονος ο ἐμιος Ἑ εσται τ έουν τές ε(ΛΟΙ δια κονή; σιρήσει 
κ. 6 ο. ο” ο ; / λ ΄ 

27 αυτον ο πατήρ. Ίδον ψυχή κου τεταρακτοι Λαι τί 
2/ η ” / . .” ϱ/ / Ἆς » Ν 

εἰπω: ποτερ, σωσον νε εν τῆς ὠρας ταυτής αλλο 
Ν ” 5” ν 6 / ; 

98 διὼ τουτο ἠλύον εἰς τὴν ὠραν αυτην. [Πάτερ Σ δόζω- 
| ο ο’ // ν 2 ”. ο ” 

ᾖλθεν οὖν φωνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ" 
/ 5 /“/ έ Αν δή /“/ 

σον "σου σο ΟΥΟ//00. 

ᾖ οἳ » / .ν ιοὰ ”/ ϱ 

90 καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. Ὁ οὖν ὀχλος, ἃ 
ε κά / / λ / / 

Χεστως καὶ ἀκούσως, ἐελεγε”[βροντῆν γεγονένωι" ἄλ- 
. / / ω / ε// 
90 λοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ᾿ΑπεκρίθηἍ--- ὁ 

θΡΝ Ῥ 6/ ς λ// ο / ““ 

εωε αυτη η θωνή ΥΕΥΟΝΕΝ 
ε 3, ” ΔΝ ο’ 3 ] 

Ἴσους και ειπεν ου δι 

νλ ο ὰν καν, 

ΕΝ. ραλίά. αιεπι, «οἱ. «ον». {ο1. 
ἔρχεσαι 5. καὶ ἔρχεσαι 9. ἔρχεται πάλιν! 

(ει πιοκ -|- καὶ : λέγουσι) ΑΒΙ,. 64. 
151. Μι. 6. ΟοΡέ. νους. (ο) ἀπο- 
λέσαε, 60. 80. Ἐν. 18. 39. Μι. Ε. Μπι. 
σογπ. (Ρ) ἔστω. 11. 116. αἰ. 6. 
Με. Υ. ο. Ου. ἔστι. Με. 11. 1. | -- 
1. ΟἨήγ9. εἰίααι απ ΜΙ. 3 οοᾷ. 
(4) - ΒΡι1.. 1. 99. 69. 194. 151. αἱ, 

2041. ποπιεπ ἔμπι, ὅπ φις ενα Π/ζς, 
Τονί. || -ἷ-ἓν ση δύξη, ᾗ εἶχον παρὰ σοὺ, 

πρὶν σοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι. Τ). οπΠέ. 

Άασ, Πϊεγ. ιέ ν]άείαν. (α) καὶ ἐγέ- 
νετο. Ὦ. ο8Η{. αμάίία εδ, Θγτ. || οὖν Ξ- 
Οορί. Απ. σμίεπινετο. (απ) ἔσση- 

κὼ,. ΑΡΑ. 69. 194. 191. ΑΠΙ. Μί.ς, 
δια. 11. ()Ξ 0. Ι. 69. Οορί. 
οαπί. (2) ὅτι βροντὴ γέγονε. Ὦ. Φαλίά, 

, 8Υτ. Ῥετ. . Ξαλίά. Υ αἱς. Πέ. εκο. Βαν. οαΠέ. γέγοη. νογο, οοτΏ. οοΙ)), 

Ἠτὶχ. αιέεπι, νετοι. «οἱ. (ϐ) -- ιο. (4)ΞΡ0ΡΌ. 09, 151.985. Ἐν. 18. 
ἅγιε. 49, 03. 181. αἱ. 5. Μί. α. Ζ ἵπ 394. αἰ. 1]. ρ]άγεδνο. Μί. α. ο. ΦΕΠΠΟ]. 

ππατς. 10. (8) µου. Β.δ. (ι) σὸν αἱ. 14. Τά. (8) ἡ φωνὴ αὕτη. ΛΒ 
οἷόν. Ἱ.. 1. 19. 98. 91. αρ. ΜΙ. 118. 1. 1. 151. αἰ. 4. Μι, Β. τι ΟΥτ. 
918 (επι 199. 950.) Αγ. Ρ. Ἐνρ. ΟΝΥΥ5. είίαια 1π Μέ. 6 εοάᾱ. (ο) 7λ- 
Οορί, (5εά Βαλίά. εἰ Λιπα, αέ τες.) 
ΥΓ. Ῥ. ἵπ πι. ΝΙαΥ. 9. Μπι. ΒΟΡΑ. 

ΛίΙ. ΝΟΜΗ. Ίμεο. Ὀινδαιε Ἰοείῖο- 

ης παρα] ΟΥ5. Ὁπαππφιο πηρίί 

ϐεν. Ὦ. (5ἱ.β.) Βα]ιά. Αι, γις. Τε. 

{εχο. Ὀτῖκ.) Τατ. ΠΗίίαν, Υἱείοτίη, 

Ωωςί, εχ Ν, Τ, 

' 
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ἀλλὰ δι ὑμᾶς.' 

ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ ᾽ 
” / . ὶ 4 -α. 

Νὸν κρίσις ἐστι τοῦ κόσμου ξξτού- 91 

σ6ΑΡ. ΧΙΙ, 

ο ” ε ο ιο / ΄ {2 ή Ἱ ὁ ”/ ” 

σου" νυν ο ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ᾿ἐπθληθήσεται ζω. 
ι) πλ 4 «  ὦ ο” -” / Φε / " 

Καγω εαν υψωθω εκ τῆς γῆς, ἕ πάντας ἑλλύσω προς 59 
5 7 ” ᾱ.. ῇ / / ) 

ἐμαυτόν. Τοῦτο δὲ έλεγε, σηµαίνων, ποίῳ «ανάτῳ ἤμελ- 33 
ι] 4 ” / ” - ευ ιά -” .) ΄ 

λεν ὠποθνήσκευ. ᾿ Απεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄὀχλος' ἡμεῖς ἡκού- 94. 
᾿ ” / ο « ΔΝ / Ν - 

σαμιεν εκ τοῦ νόµου» οτι ὁ χβιστος μένει εἰς τον αἰῶνοι" 
μι ος .” Ἆ εν - 

δεῖ ὑψωθηναι τὸν υἱον τοῦ 
Ν ι. Ἆ ώ Ἡ ιό, “/ 

λῶί πως συ λεγείς, ᾿Ξ-οτι 
κ. 6 .” ε εἰ ”. / /“”/ ο’ 

τίς εστι οὗτος ὁ υἱος τοῦ ἀνθρώπου: Ἐνίπεν 96 
/ /“/“ ΔΝ -” 

. χβονον το φως 
Ὠ α“ / κν ρα ὀ 2/ “ο λ 

εως το Φως ῳ.. νο . σΧο- 

᾿ ὃά α 

ἀνθρωπου: | 
.’ , ρω  ᾱ ” 7/ Ν Ι 

οὖν αυτοις ο 6ήσους' ετι µρον ὑμῶν" 
3 ο” 

ἐστι. πο 

σία ὑμᾶς ματαλάθη: καὶ ὁ μηνα ἐν τῇ αοτίᾳ, οὐκ, 

οἱδε ποῦ ο νΑή, [η Ἔως" τὸ φῶς ἔχατον πιστεύετε εἰς 46 

σὸ φώς, ίνα υἱοὶ Φωτὸς γένησθε. ] ταῦτα ἐλάλγσεν ὸ η- 
” Ν ν] Ν 5 ζ | ει) | -” 

σους, καὶ ἀπελθων ἐκρύθη ὦπ'᾿ αὐτῶν. 

Λω ν ᾿ ”/ ., ᾗ 5” 

Τοσαῦτα δὲ Ρ αὐτοῦ Ἰσημεια, πεποµηκότος ἔμπρο- 97 
ή ο ’ Αη ”/ 

συεν αιτών ου επισσευον 
. ι) / / 6/ ε / 

δείς αυτον Ίνα ὁ λογος 58 
ς / ε ” / // ”. ο.’ ᾖ ,. νο. 

Ἰσαίου "του προφήητου πληρωθη, ου ειπε’ πυριεν τίς επί- 

Ἰ μιεθ᾽ ὑμῶν. 

(4) διὰ σὸν ὄχλον. 8]αν. εᾱ. εί πᾳ». εχο. 

ὃ. «(9)5Ξ0ῦ (5ι. β.) 1, 6.1. ΜΙ, τ. 
14. Βαλίά. Ὑυ]ς. «αΗ{. ΝΕεΓΟΠ. ΡεΥΙῃ. 
Γο5. σαΐ. ΓοΓ. Ίμεο. Απςί. ἆε ΡΓοπι]55. 
(8) κάτω βληθήσετα,. Ἐν. 39. ΥΕΤΟΠ. 

εοτῦ. Ο0Ἠτγς, (οίῖαπι ἵπ ΜΗ.  εοᾷἆ.) 

Απωζηἒοσίασἒ, αιά, (56εἆ ἵπ σταοἵς 
ἔζω Ἱερὶ ἰορίαίν,) Απο. 4ο ργοπιῖς, 
ϱ) πώνσα. Ὦ. (5ἱ. β.) 56. Οορί. αρ. 

ΜΠΗΙ. «ἄοΐπ. δαχ. Ὑμὴ]ς. ΤΠ. Ίτευ, 
Ἠϊσγ. ΑπΠΠῃγ, Ἠυβη, Λας. 4ἱ5, (αιιά, 

1ο. Απιζιοσιασι. | Πες. ΟτΙ5. αμίη- 

απἱθθ. ΑίΝ. Ἐριρια. Βαν. φεῖοιο., 

Ο0ΥΥ, Ο0Ν1γ5. Τποορ]γ]. (1)Ξτα 

ἨἩ. 10. 11. 51. 64. τὸ. 106. 142. 235. 

Ἐν. 1. 9.6.6. 18. 99. 96. αἱ. 26. Μη. 

ΡΗΥν. οἱ. 18. Ἐά. 9ίαν. ΟΠΠΠ6Ε. 
γμυ]ς. {ο88, Ρεγπα. πιαγί, Μπι. ραί. 

| ξ- ὅτι δώ. ἔου. αχ]. (ἱ) Ξδ ᾱ 19. 

94 09. 181. Ἐν. 1. α1.4. Μι. Βι ψ. 
17. σές ἔστιν ὁ υἱὸς: Β]ν. 9. σίς ἔστιν ὃ 

λόγις οὗτος: Ἱ.. (Κ)Ξ γυ]ςσ. βαΣ, 

ραΐί. Μπι, {οΓ. ἔοες. Απ. Απίς μμρὸν 
Ροπαπέ 69.194. ἍὮ{() ΒΡ (δι. β.)1,. 

1. 9898. 42. 69. 118. 151. Εν. 9. 94. α. 

6, Μί, ο. δεπιε].ς. Χ. 11. Οορί. 6οἱ. 

δίαν. Υυ]ς. Τί. ΟΥ. αἰἰσαρι,. Ἀοπη, 
γ]οίοτίη, (αι) -ἵ- οὖν. Ὁ. (8ὲ. β.) 
Οορί. οαπέ. ᾖ{(π) ὡ.. ΑΒΡΙ.. 1. 49. 
108. Οορί. Ἀστ. Ρ. ἵη πι. ΟΥΓ. ο 

οδηί. (ο) ἔρχεσαι. 1913 (ρ)Ξ4τ. 
αἱ. 9. Μι. 2. Ῥορί σηµεία ροπίί Ἑν. 44. 
(4)Ξ-5ΥΓ. Ἠϊετος. (5) ἐπίσσευσαν. α. 

69. 194. Ἐν. 18. αἱ. 9. Μί.µ. Ἀγτ.Ρ. 
της, (εοά τος. ἵηπ πι.) Ες. (8)ΞΕν. 
92. αὐτῷ. 09. Τ]. Μι. α. τ. 10. οοτῦ. 

(969. ΑΙῑάς. Μίνο. 5. 5. 0198. εἰῖαπι 
ἵπ Μι. οθδᾶ, 



6ΔΡ. ΧΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, 48]. 
σ ω. νὁ -Ό ο α... ὶ ὁ β λυοίου , 9 

σευσε τῇ 07] 7ρων » Άαί 0 ροκ ων ώ ου στι οπ8- 

/ Ἂχο ο λΩ. / λ .” 9 »ν νι ΄ 

199 ροφφβη » αλιλή σουτοουκ Ἡ ανά. ορθή τι 

λ 

ους» χαὶ λήζωκον" αυτών τὴν όνος ο μῇ ίδωσι 

Ρο σοῖς ῥηκμοῦς, " καὶ ὃ ὀγοήσωσι. ση καρδίῳ, καὶ ἐπι- 
ἆ . “/ 3 ΄ . κ. ο 3 2 άσωμιαι αυτούς. ' αυτα εἶπεν 4] στραφωσε, καὶ 

.). / ιο λ ῴ ρα Ἆ μας 

ἠσαῖας, "τε είδετὴν δόξων αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε περὶ 
[ ιν / /’ η ω) / .Ρ 

42 αὐτοῦ. Ὅμως µνεντοι καν ἐκ σώὼν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπί- 
᾿ » κ. 5 λ λ λ / , τ 

στευσαν είς αυτον αλλο διὼ σους φοαρισαίους ουχ, ὦμκο- 
/ ο ο.) 2 / πα, 3 

λογουν, ὅωα μή αποσυνάγωφοί γένωνται Πγάπησαν 
η .” ολη 7 ἁ / 

γὰρ τὴν δόζαν τῶν ἀνθρωπων εξ ῥαλλον, "περ την δό-- 
- ρω . .. 4 Ν ιο ε / : 

44 ἔαν τοῦ «εοὺ. ]ησοῦς δὲ Φρα ξα καὶ εὐπεν' ο πιστεύων 

εἰς ἐμὲν οὗ πιστεύει εἰς ἐμὲ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν ο μν με. 

16 4Μ ὁ κ. λλ νρρα σον αάμφίομτά λε Ἔφνὼ φως 
(κ ᾿ εἰς τὸν χόσμιον ἐλήλυθα, ένα Κ πᾶς, ὁ πιστεύων εἰς έυὲν 

2 ” ἁ Ν / α τλ.ῥ « 2 ] -” 

47 εν τή σκυτίῳ μὴ µεμη. Και εἄν τις µου Φπουση "των 
ο... . αρ νοὶ ας ονροτα, αθας / ΕΝ ΝΗΜ, 

ΡΊκατων, ορ καὶ ϱῆ πιστευση» εγω ου Χθίνω αυτὸν. 
ον Ν ρα” ω, ον 7 Σ 6 / Ν 

ου γαρ ἦλθον, ένα Άρθινω τον χοσµον, ἀλλ. ἔνω σώσω τὸν 
| ω άν σ ΑκἩ 
κόσμον.] Ὁ ἀθετῶν ἐμε, καὶ μὴ λοαρμβάνων τὰ ῥήματά 

. 3 ) τα 9 
ἆ ϱΝ’ ἰάσομαι. ϱ3 καὶ ---μὰ: φυλάξη. 

(α) ογεζεθαπί, εοἰὺ. | -ἰ- εἰ αὐτὸ. ῥαΐ. τοῦ 9εοῦ αὐτοῦ. Ὦ. (Βί. β) 66. ἵπ 
Άτπ. Ἠϊοςγ. -ἵ π «εδ, Ὑἱρῃ. πι. Ρε ομ εαηέ. ππὶςεή, Ἠϊεγ. 

(κ) καὶ γὰρ. Ὦ). εἰεπίπι, απηῖ. (7)ὶΞξ (8) Ξ Νοπη, Απιῤιοείαςέ. (1) Ξ- 

Ἱ.. (2) ἐπώρωσιν. ΑΙυ. αἱ. Α. Μί. ο. ΜΥ. (1) ὑπὲρ 1. 69. 118. 151. 
βετηε]. Ἐπς. πεπήρωκεν. 69. Μι.α. Μι. Ὑ.ο. ο: ΟΠΕΥΒ. ης, ἠ. Μι. 1, η. 
πεσύφλωκαν .. . πιπώρωκαν. Ἁγτ. Βντ. ᾖ{)ΞΒ. (1) σῆς φωνῖς, 69. (πι) καὶ 
Ρ. πηβ. | (α) -ἵ- καὶ σεῖς ὡσὶν ἀνηύσωσι.  Ἱιστεύση. 69. Ἐν. 94. δΙ. 96 αἱ. 4. 

19. 69. 194. (0) - μὴ. Ὁ. Οορί. Μί,ο. τ. 10. ἀοίμ, Ὀγῖχ. καὶ φυλάξη, 

ΑΡί1. δίαν. Ψυ]ς. οαηέ, νετο. Ὀτσίαπ. Ὦ. (απιστεύση] φυλάξῃ. 5ί. β.) «απ! 
τοἱ Ἐ Αυς. ειπε]. (0) συνῶσιςβ. συν  νεΤΟΠ. νετς, σοἱΏ. {088. εοτὺ. Απιῦν. 

ῶσι, 49. 61. 91. αἱ. ὅ. Οµτγς. εἰίαπι καὶ μὴ φυλάξη. ΑΒΙ,, 19. 93. 49. 69. 

αρ. Μί. (4) ΔΕΟ. 69. 194. 181. 1168. 1ὔ1.αἱ.5. Μι. ς. Μάἀ. 9ΥΓ. Ῥοψαι 

151. Ἐν. 6. 18. ΛΙ, Μι. Υ.α1.6. ν. ΑΓ. Ρ. οί σοπι. Οορέ. 8αμίᾶ, {δί. 
ΥΘΓΟΠ. ΑΠΙΟΥ. (ο) ὅτι ΑΒΙΜ.1Ι. ἍΆΑνππι. 8ΥΥ. ρ. (6ο τες. ἵπ πα.) γρ. 
9Ἱ. Μι. 2. Οορε. Ερῖρα. (8) πο {Εογ. πιαγέ. σα. Μπι. {οἱ. ᾖατὶ, Αῑν, 
9εοῦ. 69. Οορί. Φαμῖά. 8ΥΓ. Ἠϊορο,  ἈΝοηΠ. [| μὴ ἀκούση.. . καὶ φυλάξ». 

Βντ. Ρ. (οίτες. ἵῃπ Π1,) γαρ. πλ.  ὮῬεις. Ρ. 8ΥΗ. Π6ΓΟ5. ἰίοι ας, 
ου, 1 1. 91 



463 ΤΥΑΓΤΕΛΙΟΝ στο. ΧΙΙ. ΧΙ. 
. 2/ λ / 2 ή 5 / ως ο 2ε.αο 

μουφεχεί τον κθίνοντα αυτο) 0 λογος ον ἐλαλησα», εἈείνος 
» ” / ϱ/ ν΄ 9 λα 

πρωεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχώτη ἡμέρω. Ότι "εγω εξ 4 
ον / ε / ι . τν 

ἐμωυτοῦ οὐκ Ῥἐλάλησα" ἀλλ ὁ πεµψας µε πατήρ, 

πάς 

/ ι) λ 2/ /“ να 4 / ῥ Ν 

αὐτος μοι εντολην Ἱ ἔδωκε, σί εἰπωλκαὶ τί λαλήσω.. Καὶ 
ο’ ο 3 λ ] .// λ  ὁ ἵν, οἩ ἳ ο .” ; 

οι δα, οτί ἤ εντολή αυτου ζωή αίώνιος εστιν. ο οὖν λαλω 
κ πο, λ ” / Με Ν « ὁ ο // 

ἐγὼ, καζῶς ἵ εἰρηκὲ μοι ὁ πατήρ, οὕτω "λαλω. Ἰ 
Ν Α ο» ε .” ” / »χ ἃ ε Ὁν ”- σ 

[Προ δε τῆς εορτής του πάσχα, εἰδὼς ὁ ἰησοῦς, οτι 1] 
πα κ) 4 /“/ ια » ϱ ϐὅ [νά επ 3 ” / / ὁ 

ἐλήλυθεν αυτου ἤ ὥρα, να µετωξῇ ἐπ του κόσμου τού- 
ν Ν / 2 Αί Ν.. αλ πο ” 

που προς τον πατερα, αγαπήσας τους ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 
2 κ. ᾿ / . 

κόσριῳ» εἰς σέλος Ἰγάπησεν αυτους" Καὶ δείπνου Ύε- ἆ- 

νοµένου, τοῦ διαξόλου ἤδη (εεληκότος, εἰς τὴν ααρ- 
/ 8 : ώ : 2 / ϱ πε ΩΑ μα. 

δίων ασ ούδω σνωνος /σκαριωτου να αυτον παραδῳ' Ὑ 

κ) 

ιο 

ο, ε -” /ο6 / / ᾿ Μα [ 

[0 Ε]δὼς' «Ξο ἠησοῦς» ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πα- 8} 
Δ ” ον ος υ 3 λ ο. ὁ2ον π ΔΝ 

σηρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ οτι ὤπο .7εου εξήλθε, χαϊὶ προς - 
λ δ ελως , / » ο ν” νο 

σον 3εον υπάγει Εγείρεται ἐκ του δείπνου, καὶ τίθησι 4 | 
/ / ιο 

τὰ ἱμάτια, καὶ λωξὼν λέντιον, διεζωσεν ἑαυσόν' Ῥέτα δ' 

α “ - , 

Ο92 ἵνα παραδῷ αὐσὸν ἰούδως σίµωνορ ἰσκαριώτηρ. 

(α)α. Μέ, ο. ΟΝΣΥ», (είίαπα ἵη Με, 
6 εοἆά.) ἜΤετί. Αγποῦ. Απιογ,. Ῥο5ί 

ἔμαυτοῦ Ῥοπυπί ὮἙ. Ἐν. 92. «απ, 

(ο) ἀπ' ἵ,. 1. 69. ΟΥΥ. 0811». εἰίαπι ἵπ 
Μι. 6 οοἆἆ. .  (μ) ἐλήλυβα. Ἐν. 89. 
αἱ. Ὁ. ΟΠΙΥ5. οίίαπι ἵωπ Μέ, 6 εοᾶά. 
(4) δέδωκε. ΑΒΜ. 1. 69. 194. 181. 918 
(ο. 3]. 6.) αἱ. 11. Μι. ο. ᾱ. Ἱς.Τ. 11. 

Οντ. (5) αὕτη. Απ 0Ἠ118. ἵη ΜΙ. 
λ. θεπιε]. (9) Ξ Ὀ. 44. «απ. νετο. 

ΘΠΗΠΙ6Γ. ΟΠΣ. εἰίαπα ἴπ Μι, ὅ ορ. 
Απίε λαλῶ ροπιπί ΑΡΒΙ, 1.69. 118. 

151. αἱ. 2, ΜΗ. 5. Ι. δ. Οορί. Ατ;, 
Β]αν. Ύ ης. νετοἩ. Εγὶχ. οο]Ρ. οογῦ. 
ΑΠΜΙ. Ῥας. (8) ἐνεσείλαωτο μοι. θ1. ἵπ 

πι. 69. 194. (115. 5επιοὶ νο Ρἱ., 

οίῖαπι ἵπ Μέ, ορ. εἶπε. 65. εἶπέ µαι. 
Μι. α. τ. 10. (α) ποιώ. 9].Ν, τ οί οᾱ. 

(κ) ἀλθε. ΑΡΙΠΙΜ. 1. 19. 49.69. 
106. 118. 191. 101. α]. 8. ΜΕ. ς. Ε.8. 
χ. 1]. ΟΕἱ5δ. ΟΥ. 019, εἰίαπι ἵη 

Με. 6 εοὰ, παρ». Ὦ. 

ΡΙ,. (δι. β.) εαπί, ΟΥΓίΡ. αυαίες. 
(1) επι δε πιδνέκθεί 8. 8ὲ ἠπιηιῤοέφφεξ, 

νεζΟΠ. νετςο. «ο]0. Γ055. πατ!, ἨΠϊίας, 

(α) ΡΙΙΜ. ΟοΡί. Ατηι. Ὑμ]ς. νοτοη, 
{ρ8θ. 66τΠη. ἔογ,. ραέ. πιαγί. Οτῖς. 

βοχίες νε] 5ερίῖο5. (6οἆ ἰσκαριώτου, [,, 
Άτπι, Ὑπ]σ. {οθε, σεσπι, σαί.) δἐπιοπῖα 
δο]αγἑοί ήν 1 (παζεγεί επι «Γης, 

εογΏ. | ἰούδα Ξ- 18. 69. 1941. αρ. 

ΒΙτοβ. 151. αἱ. 6. οοἳ). | ἰσκαριώπευ] 
ἀπὸ καριώτευ. Ὦ. ε8Πέ. Βὶς ΒΕΠΠΡΕΥ., 
(0) καὶ εἰδὼν. ΤΙ. εἰδὼς δὲ, 18 69. 194. 
Ύ]. 9. Εναηρειείαρία, ο... ἐπίονα 
Άννας γενεάς οοπΠπος(απέσυπαι Μπ εέν, 

96. 20. Υεγοη. 0118. οιἵαια ἵπ Με. 
4.5. 
1. γν]ς. Τί. (εχο. νετοη. Ὀτίκ.) 
Ο2ᾳ: υἱε, (0ἱ5 παὈεί.) ΟἨωγε, τη Μί, 
δν ῥεύΤ». | η ι 

ο (ο) Ξ ΒΡΙ. Μι. ΒΗ. 

εκ. 

(1) γωοωένου. 

4 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 4869 
/ ) Ν .» / Ν 

ἆ θάλλει ὑδωρ᾽ εἰς τον νιπτηρα, ραἱ ἤρξωτο νιἼτειν τους 
) ο . κάν ἁ δν, ωώ / 5 5 

πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσεω τῷ λεντίῳ, ᾧ ἦν διε- 
: ο α” λ 
6 ζωσμένος. Ἔρχεται οὖν πρὸς σίµώνα πέτρον' 

νο, 

Εκσώαὶ 
/ ι) -- 2 ” 44 νι ΄/ / Ἆ / 

λεγεί αυτώ επείνος Λν6{Ε συ (ου γέπτεις τους πόδας . 

᾿ / » ως ν ασ” ] . ε] 6 λ .» Ν ϱ] 

Μι Απεκρίθη /Ἴσους καὶ ειπεν αυτῳ' ο εγω ποιῶ, συ ου 
ιω 2/ / Ν λ ” / . / 

8 οίδως ἄρτι γνώση δὲ μετὰ ταῦτω. Λέγει αὐτῷ πετρος” 
. Ν / Δ . / 2 8 5” 2 η 

οὐ μὴ νψης σους πόδας µου εἰς τον αἰώνα. ἀπεκρίθη. 
α- 5 -” αν λ / . / / 

αὐπῷ ὁ ἴήσους' ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐν έχεις μέρος μετ 
5 . / 5” / Ν 

ϱέμου. Λέγει αὐτῷ σέµων πέτρος' κύριε, μὴ τοὺς πόδας 
ϱ ὡς ά » Ν ο ω κά / 
---μου ΄ µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς γεῖρας, παὶ τὴν κεφαλήν. 
-μ- ων Ἡ - « / 2 1 

10 Λεέφει αὐτῷ ο έπσους' ο λελουμενος ου χρείαν ἔχει --- 
Δ η / 1 α / 3 κ 

σοὺς πόδας : νίψασθαι, 1 ἀλλ ἔστι" κάθωρος Ἡ λος. 
ιά ” νο] 2 / 

11 καὶ ὑμεῖς καθαρό ἐστε, ἀλλ οὐχὶ πάντες.] "Η δει γὰρ 
Ν διδό η . 1 Ν η ο’ ᾿ . / ' 

σον παρο οογτο αυτον (ο τουτο ειπεν ουχ παντες 

κ αβαροί ἐστε. ] 

/ αι / Δ ὁ  οω ο], «6 η, 

[ Οτε οὖν ενιΨε τους πύδας αὐτῶν, καὶ ἔλαξε τὼ έμάᾶ- 
ς ”΄ 1-2 η / δε επί , ω / 

πιοσυτου, αναπεσων παλι εἰπεν αυτοις' ΦΙώσΧΕΤΕν 

(4) λαθὼν ὕδωρ βάλλε. Ὦ. 19. 09: 194. 
"Άγπα, οαυΐ. ΄ (9)ΞΕΡΟΙ,. 9υΥτ. Ῥενε, 
Ῥ. Οορί. οσηί. Ο5ίΦ, (8)Ξ- Β. νεΓοη. 
Οτὶς. Ρείγὰς, Οορί. Ῥετ». Ρ. υἱς. 

Ἡ, εχο, οαΠί,. ϱοῦ, Δίπιοπ, 31. 

(9)ΞΡΕαΗ. 40. 61. 69. 220 905, 
91.5. Μι. ς. ἀ. ἱ.π. σᾶ κ. Ἱ. 11. σας. 

γοτοῦ, νετο. οοτὺ. «οἱῦ. Ἰπέγπη. 

(14). σὴν κεφαλὴν νφασθαι, εἰ μὴ σοὺς 

τύδας µόνον, Ὦ). οπΠέ. ποπ Πιδες ποζενδε 

γωθηα, (ο ]θεῖς οσοίετῖθ) Του, 1101 
πιοο(δδέ λαγεί, τὲ ᾖέργωπι ἰαυεί, Ἠ πα. 

ἨΏιεν. Απς. δεπιε]. Ῥαοΐαπ, Ορίαί, 

ἐίεγιι αάαῑί εἰἶαπι Απιῦν. Ρῖς. (αλ δί 

υέ τος,) || ἢ σοὺς πύδα; Ξ- εοἱρ. σαί. 
{ο»ς, ἔοτ. Ἠατὶ, Ονἷς. απἰπααἰες. (5ε- 
πε] ἰαθοί, ἵα ἰοχία.) | 4 1ΞΗ. Εν. 
986. Νε. ἰτ. ο. ΒΟ:ΡΚΙ,. 1ὸ. 
49.61, 69. 101. Μα. 5. 11. (ΟΡ. ἵα 
εεχια͵) Ὀἱρυγε, ατεορ. Ο1ΥΥ5. ε{8ηι 

η Μί. 4 εοᾱ. πὶεί αἱ. Ὑπὶσ. τετοὮ, 

εοτ), Μπι, Απιῦς, | πόδας] -|- μόνον. 

Ρ. 905. Όγγ, σαπὲ. 0Η179. (είΐαπι ἵπ 
Μι.ὅ εοἆᾷ.) Λαοι ἀεργοπηῖδε, Αποῦγ. 

οιπο]. | νίψασθαι] -- ἤ τὸν κεφαλὴν. 

Μι. τ. (1) ἔστι γὰρ. Ὦ. ὀγτ. Αγπιν 
σαπί. 0Υ9, δοπια]. 0179. ἵπ Μι. ὃ 

οοςᾱ- «ια ονὲ, Ορίαί. Αποί. ἆς ρτο- 

παῖςς, ἔστι. 19. 69. (1) ὅλως. Ἑν. 
ο9. Μί.π. Ἅᾖ(1)Ξ0Ό. οππί. (πι) -- 
καὶ. ΑΒΧΟΗ, 151. ΜΑ. «. Ἀντ, Ατγ, 

Ῥετα. ρ. Οορι. 9ΙΠ. βαχ, νοτοή. νετο. 

Ρικ. «οἱ ῦ. 6ππππετ. ο0τὺ. οστια. ΟΓὶ5, 

ΏἱοἨγ8, αἷοχ. ΟἨ175. (οὔἷαπι ἵπ Με, 
6 εοἀἆ.) 11ογ, Ὑἱϊος, αρα, (Ῥ]ετὶ- 
αὖε εχ Πῖ οια(έμμέ καὶ απίε ἔλαδε,) 
(η)Ξ Εν. 95. ΒΥν, Αηίςο ἀναπεσὼν Ρο” 

πυπέ ΑΓΙ, νετΟῃ. σοΙϱ, ς0Γ0Ό. 969 
απεπίθης Ἱαησυπί 4, ὑχῖχ, 

οἵἳςο 
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σι πεποίγκα Όρο): Ὑμεῖς φωνεῖτε ρε" ο διλάσκαλος 19 
λε ΄ /”/ Ν ” / ] / αὐ κ Δ 

οι ο κύριος καὶ καλώς λέγετε' είµι γὰρ. Ἐν! οὖν εγω 14 
2/ 6 -” ἃ / « ΄ ὶ 4 6 ", κ. ιν 

ἐνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, Ρ οἱ 
ς θε 3 ᾽ / λ / / ο 
υρεεις ὀφείλετε ἀλλήλων νιπτειν τους πόδας. Ὑπόδειγμα 15 

ΔΝ / λε” σα λ ει) κ / ς . 

γὰρ Ἡ έδωκαω ὑρν, να καθως ἐγὼ εποίήσα υμῷ, καὶ 
« ρω ” ΄ Ν 3 Ν / { ω. .) 2/ . έ ων ὸ. 

υριες ποτε.  Άμην αμήν λεγω υμη' ουν ἔστι δοῦλος 16 
/ -- / « .” » Ἐν .] / ν - 

μείζων σου κυρίου αυτου, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων φου 
/ ν ρ' 7 να) . ”/ κ. ὤ ο. εψ 

περ ψαντος αὐτὸν. Ἐν, ταυτα οἴδατε, Μακάθιοί εστε, ειν 17 
ο ᾿ ” Γ Ἱ Δ ιά κ 

ποιῆσε αὐτά.] Ου περὶ πάντων ὑμῶν λεγω' ἐγὼ 1 οἶδαι 18 
ν. ἥ / - αἱ / 

δοὺς εξελεξάμην ἀλλ, ἵνα ἡ γθαφη πληρωθή: ο τρὠγων 
ἐ 5 ” Ν 3/ /”/ πν ” πμ στις ἃ Ν ΔΝ / 6 

«νετ έµου τον ἄρτον, ""επηρεν ἐπ εµετην πτερναν αυ- 
” ι ᾿ / / « ρω χ κ ” / //ο6/ / 

σου. Απ΄ αρτι λεγω υμν, προ του γενέσθαι. ἵνα, οταν 19 
/ / α/ μή διώ η Δ λος 

ένηται, πιστεύὐσητε, οτι εγω εί. Άμην αμήν λεγω 20 
ιά Γ] η Ν . 

ὑμῖν ὁ λαμξάνω», 7 εάν τωα πέµψω, με λαμβάνει ὁ 
δι. / ΄ Ἱ μα “.“ 

δὲ ἐμὲ λαμβάνω», λαμξάνει τὸν Σπέμψαντά” µε. 

. ΔΝ η) ο» ” / 4 

Ταῦτα εἰπὼν ὁ ἐησοῦς εταράχθη τῷ πνεύµατι", καὶ 31 
5 / ἈΝ ο’ ) λ , Ν σαε νι ον π΄ οσο 

ἐωαρτύρησε; Καὶ εἰπεν᾽ ἀμην αμήν λεγω υμω' οτι εἰς εἕ 
« »ν / . 9 ν 

υμων παραδώσει με. Ἔλθλεπον Ὁ--- οὖν εείις  ἀλλήλ.ους 23 
η / / .” | ν 

οἱ µωθηταὶ, ἀπορούμενοι, πεθὶ τίνος λεγει.  Ἡν ἆ δε” 95 
.9 , π᾿ ας εις ως ” θ ” ᾿ δη ” Μ λ 

οναωκείμενος εἰς 'Ἔ ἐκ" των µαθητων αυτου εν τῷ κολπῳ 

σὸν ἄρτοντ-Ἱ. () ἐσῆρκεν, Α. Ἱ. 
(55299. 68. Τ1. Μι.α. 10. ἡ{(ἱ) ἄν 
σνα. ΒΙ,.Οτ]ς. εᾱ, 0ΥΤ. ὄνσμα. Οτῖς. 

(ο) ὁ κύριον μαὶ ὃ διδάσκαλος. Ἐ(αΗΜ. 

10.11. 19. 69. 106. 151. 918 (ο. αἱ. 

ὃ,) αἱ. 9. Μ. Β, αἱ. 19. ΟΥΥ. ΟΝΓΥς, 

(οίίαπι ἵπ Μί. ϐ οοἆά.) ΑΠΡΓ. 
(ϱ) -- πόὀσῳ μᾶλλον. Ἰ). Ἀντ. Ῥοτς. Ρ. 

εαηί, Ὕετς. «οΓῦ. Μπι, σεΓπῃ, ΑΠΙΡΓ. 
Ρἱ5, (6επιε] αέ ες.) (ᾳ) δέδωκα. 
ΑΚΜ, αἰ. 99. Μίέ. ο. Ὀ]. αἱ). 10. Ἐά. 
Οὐ:. Ἅᾖ{(5) -- γὰρ. ΑΚ. 19. 28. 49. 
5]. 69.19. 194. 191. 1. 11. 8υτ. Αἰγ. 
Ῥοαις. Ρ. Οορέ. Ατπν. «οἱ, ΟΥΡ. --- δὲ. 

54, (6) σίνας. Ρ1,. 89. 101. ΟΥΡ. 
αὐαίος, ΟΥ. ὃν. ΑΓ. (6) µου τὸν 

ὥρτον. ΏΟἱ,. 1914 ἰοἱοί. Οχεὶς. (ου. 
(υἱ5 αέ τος.) ΟΥτ. ἵπ οοπηησηίας, | 

5οπιε!. Αγπι Εί. (εχο. «οἱ 0, σαί. Ε0Γ. 
ΦΟΓΙΗ. Γ055. πιασί.) ὃν ἄν. Οτῖς. εεπια]. 

ΥΓ. μίγ. σινα, ὃν ἂν. 918 (ουπι 990.) 
(2) ἀποστέλανσα. 1. 118. Τά. (α)-- 

αὐτοῦ. Αγπι {(9)ΞΞΕΒ0. 16, Μι. ο. 
Αγπι. Ρετς, ρ. ΟΥἱᾳ. «οπηε!. Σὲ, 61. 64. 
αἱ. ὅ. Μί. Κ. ρ. 2. 8ντ. νετς. ΟΓἱ5. 
(9)Ξ:9584. σρὸε. 10. 61. 39608 αἱ. ὅ. 

Μι. κ.ρ.7. Ἅ«(4)Ξἱ1.. 9. δ0, ντ, 

Ρ. Ναθεξ ο, αδί. ΟΥ1ς. Ὀἱ8, εηρο, Ψμ]ρ. 
νοΤΟΠ. ου. Φε. 06. ραί. Μπι." 

(ε) ΓΑΡΒΟΣΡΗΚΙΜ. 99. 49. 69.194. 
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{ ” ” ] / ς 5 .” ” Ε ο / / 

| 24 του σου, ον Ίγαπα ο 6σους. Ίπεύει ' οὖν τουτῳ σένων 
/ / ἳ ΄  ΩΝ ο κό λις . {1 . 

25 πετρος» θπυθεσθαι--- σις ον εί, Ἀσερὶ οὐ λεγει. "Οὖ Εσπι- 
ᾱ «ή πλ // 2 υ] Αν. . Ν ” ο” 5 ο” / 

πεσὼν Κδε Ἱ---εκεος, ἐπὶ τὸ στηθος τοῦ ἰησοῦ» λέγει 
Γ .. νι λ.. ο ὶ /'- πο τμ ά λωὁ 
| 96 αυτω ΛυθΙε σις εστι)» ποκριετῶ! ο εήσους εΛείνος 

{. ᾿ ος χ η λ ς / // νὰ 
|. εστω, ᾧ ἔγω Ἱοο βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. Ὁοὃ καὶ ἡ | 

ἐωθάψας τὸ ψωμίον, Ῥδίδωσιν ἰούδω Ἱ σίμωνος ἶσκα- 
/ // λ λ λ 7 // / “/ κ να, ο» ϱ7 βιώτη. Καὶ "μετὰ τὸ ψωμίον, ἵτὸτε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖ- 

6 ρω / α ο. // .] ώ τω ” ε] ο” ιό 

νον ο σατανας. λέγει ΄ ουν αυτῳ ο ήσους' ο ποέείς» ποί- 
| , ” Ν ) χ Ἀοᾗ [ο Ἡς / λ 

8 Ίσον τᾶχιον. 'Γουτο δὲ ουδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων προς 
ΒΙΟΥ .» ” ὴ χ- Σρ’’ ἐδό; ᾿ Υ2 κ // ο Χ 

91 βίπεν αυτω. ες "γαρ εὐοπου», " επει το γλωσ- 
ὕ, ιο  οὐούλας. 6. λέ 5» ”- ο μπι 

σομοον εέχεν ο ους οτί ΕΥΕέ αυτω ο ὔσους κ μᾶ 

ον / λ λ] ρω ο. 

ρασον ὧν γρείαν έχομεν εἰς στήν εορτήν᾿ Ἰ τοῖς πτωγοῖς 

1 3 Δ 14] / ἀ / . ΄ 3 -” ο ΔΝ / 

Οἱ2 ἀναπεσὼ». Ω) βάψω σὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. Ω) χαὶ βάψας. 

Γ (018) Ξ 91. οοΓΡ. ΥεΓοῃ. 

1 Μ. 38. 403 49. 08. 191. 145. 157. 

βητὴς. 8υΓ. ΑΤΓ. 

5, εαΠί. 

"(Φεπιεῖ αὔσαιε αὐτῷ.) ὑπέϊποίαπι ΡάπΕΠΟ 

αρ. ΒΙΤεῃ. 191. 101. αἱ. 4. Όυγ. Ῥεῦςς, 

Αντ. Αίπ. Οορί. Βαπίά. γης. 1 
Ο5ίς. 9. Ο75., (8) Ξ 69. Ατῃι. 
εοἱῦ. «οτι. (5) καὶ λέγει αὐτῷ. εἰπὲ, 

'σίς ἔσσιν. ΒΟ1,. 99. Λί1.νοτοηῦ. Οµἱ5, 

αἀαίογ, ἱέπα, οπιἱ5εο εἰπὲ, Ύ α]ς. {οτ. 
δεν. ϱα{. Μπι. Έοες, οἱ απτέ εἰ: {π- 
Ἔογγοσα, «οἳδ. νετο, «οἱΡϱ. Ρεΐκ, [| εἴη] 
-{- οὗτος. Ὦ. οπΏ{. || τίς ἂν εἴη Ξ- «ο]ῦ. 

() Β0ΟΣΚ. 

9|. 4. Μι.α. χ. 10. ΟµἱΡ. Ρἱ5. ΒεΠοί1Ἡ 
Ἱπ Μί. 4, (1) Ξ . Ῥει.. Ρ. ΟΓἱς. 

οὖν, ΏΙΜ. 1. 19. 383. 69. 118. 151. 
Ῥογε, τν. Οορί. Βαμίά. 8ντ. Ρ. ΤΠ 1η, 
γμ]σ. Π. εχο. «οτΏ. Ῥεμο]ίοη ἵπ Με. 
4. (1) -- Βα]ϊά. οὗτος. Ο 3 μἲ νἱάς- 

{Τ, ἔκεῖνος οὗτος. 9. 09. 90. 191. 149. 

1453 996 ἐκεῖνος οὕτως. ΒΕαΠΙ,Μ. 

ο ο αυ αϱ οτ. 61. 12. 

116. 10Τ, 2050. Ἐν. 6. αἱ. 21. οἱ Βαι- 

Ὅετ. 4, Μι. Υ. ᾱ. 5. 1. Ἱ. π. α. 1. Χ. 
11. Εά. ἄοιπ. Πέ πγτα, ἔκενος ὅμα- 

Ρε». ρ. Οορί. 

(πι) -ἵ- οὖν. ΒΟ31,. υγ. ρ. ἵπ τη. 
νοτο. ΟΕἱς. --- αὐτῷ. Ὁ. 69. 194. Μι, 

(απ) ΡΟ1,. δι, Οτὶς. Ρἱς. 

ογγεχεγο, Ὑμἱς, Π. βάψω τὸ ψωμίονν 

οπεϊκοῖς ταἰϊᾳαῖς, Οτῖσ., δεπιε. || βά- 

ψας] ἐμεάψαε. ΛΏΚ. 1. 49. 69. αἱ. 3. 
[| ἐπιδώσω] δώσω. Μ. 1571. -|- αὐτῷ. Μ. 

99. Ι15τ. ίι. (ο) καὶ βώψας. ὮὉ. 

93. 69. Μι, 11. Οτὶς. 5. βώψας οὖν. 
Ῥ0 1, Οτἱ6. Οἱ5. ΟΥ5. καὶ λαθὼν. 9ΥΓ. 

Ῥ. ἵπ πι. (ϱ) --- λαμεώάνει καὶ. ΒΟ 

ΕΜ. 38. ΟτἰΡ. ααἰπααῖςσς. (ᾳ4)65. 

Αὖπι. νους, σίµων, 19. 101. νετοῃ. 
Ὀγὶκ. Του. οοἱο. Οτἰς. εᾱ. απαίεγ. 

(9). ἰσκαριώτου. ΒΟΙ.Μ. 98. 66. Ἰο. 

15Ί.Μι. 11. ἔοτ. δειπι. Ο116. παν. {6Γ. 

(9ΞΌ. Ρεις. ρ. ε8ηέ. σα!. μέ αεοἰρίέ 
Ώαπεπι, 8. ᾖΦοδί αεοερἰαηπι ὑιοσείίαηιν 

Βα]]ά, γεΓοἩ. γεγο, Ὀτίχ. Μπι, «οἱϱ. 
{06. {(0ἱ5Ρ1.. Οορι. 8ΥΤ. Ρ. πε. 
Ῥεῖτ». ρ. Υμ]ς. Τί. (εχο. σαί. πανί. 

Ὀνἳχ. {0Υ, {098. ΦΕΡΠ. ΘΠΊΠΙΕΣ, πιατί,) 
Ο5:5, απαίετ͵ (παῦεί(εν.) 0ΥΥ. Απο, 

Ρορί ἐκεῖνον ροπῖί Το. (α)--59. 86, 
Μι, .11. Υ αἱς. πι». νους, Ὀγίσς. {ου 

.4088, Ο0Ἠ1Υ8. (οίαπι ἵπ Με. ϐ οοἆ.) 
καὶ λέγε. Ὦ. 8γτ. Ῥείβθ. ΑΙΥ, Ατι 

γυἱρ. εαπί. δαΐ. πατἰ. (χ)ὶξΜι. χ. 
(οίμ. Ῥαεεε. δὲ. 69. Μι. 10, 8υτ, Ρ. 
πιθ, ΟΥΣ. ᾖ(γ) ότι Ὀ. 
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θε” ν δὲ νύξ. Ὅτε 

ΤΥΑΓΤΕΑΙΟΝ 

ζωα τὶ δῷ. Λαβὼν οὖν τὸ ψωμέο ἐκεῖνος, ”οο εὐθεως ἐξηλ.- 

8 Έ εξήλθε, 

σΑ5, ΧΙΙΙ. 

/ -- : 

Ἐ λέγει ὁ {ησοῦς' [νον 94: 

ἐδοξάσύη ὁ υἱὸς τοῦ ὠνθρωπου, καὶ ὁ «εὸς ἐδοξάσθη ἐν 
3 . 

αὐτω. 
ν3Ρ 

ϱΈ{ ὁ 9εος ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ »)εὺς δο- 38 
4. δά κο ” Ν Λ) ς αν δρ 4 / ὀ 

ζὰασει αυτον εν εαυτὠ, καὶ ευύυς δοζάσει αὐτόν, Γεκνίαν 59 
3/ Ν νο ρα ἂν, . / / ναι κ ο 
Έτι ῳΙκρον μεθ υμών εἰμη. ζητήσετε με' καὶ καθως εἰπον 

ω. ὅ ο δν, 
σοις ἰουδαίοις οτί οπου 

νωσθε ἐλύενν' καὶ ὑμῖν λέγω «ἄρτι Ἱ. 

ἀ ε / 2 ο ο. ιο) 3 τ4 

Οουπάγω εγω. υμείςου δύ- 
᾽ λ . ή” 

Ἰντολην ἔκαμην 5 

δίδωρι δρ, ἵνα ἀγωπᾶτε ἀλλήλους' καθως Ὁ ἠγάπησω 
ς ον ο η { -” 2 ” 5 / ) Α / 

υµαᾶς, να καὶ υρεῖς ἀγαπάτεαλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώ- 3 
ον ω] ] ιν . .»λ 1 9 / “/ 

σονσαι πάντες, ὃτι ἐμιοὶ µαθηταί ἐστε, εαν ἀγάπην εχητε 

ἐν ἀλλήλοις., 
ο μλόε ῤ Ις ᾽ 

φείις» ωπεχέί Ί αυτω 

Ζ "ν” Ν 

(2 ἐζπλόεν εὐθὺς, 

(2) ΒΟΡΙ.. Ἱίεπι 69. Με. «. ϱορί. 

Ἁτη, Ὑυ]ς. Τί. (εχο. γεις. Ὀἱχ.) 
Ὁτϊς. ἰ6γ. ΑΠΡ. [| εὐθὺς ἐζῆλβεν ἔκεῖνορ. 

Ου5. | ἔξηλβεν αἆ ἐξηλόεΞ- (. αἱ, 3. 
(α)ΞΑΕΡ. 36.40.19. 116. 124. 121. 
191.149. 9185 (6. α]. 8.) Ἐν. 6. αἱ. 35, 
Ῥϊμγεδνα. Μι. Ύ. αἱ. 15. Τά. (εί 

Ῥιερῃ. 9.) ΦΥτ. αγ. Ατγ, ἄοίΐμ. δ]αν. 
Βαχ. ἔο5. Ο1Υ9. (είίαπι ἵπ Με. ϐ 
εοάἆ.) ΤπεορΙιψ]. | Ἠαρεπέ οὖν Β1) 
1, 1. ΑΙΠ Μι.ς. 11. Ρεί. π. Οορί. 

Ἅγπι. Οτὶσ. Ο95. | ὅσι ξηλόεν Ξ- Ῥεις. 
Ῥ. πέ νἰἀείαν. Απίοσθάεπίίθιις Ἱπ- 

δυπί Ἐά. 8στ. αγ. Αι. Ῥεῖς. Ρ, 

ΟΗΥΥ5. ΤΠπευρηγ]. Ῥομο]. ἵα Μι. 11. 

Ου 5οφπεηίθας πεοίαηέ Ῥ6ίς. ν. 

Οορί. ΆΑγπι. ΑΗ. Β]αν. σα. Ο5ὶδ. 

Νοπη. | εὐδέως ἐξηλθεν' ν δὲ νὺξ ὅτε 

ἐξηλθεν. Ὅτε οὖν ἐζπλθε. ΟΥτ. (9) 

ΡΡ1,.1.91ἱ9.αΡ. ΛΙ.235. αρ. ΒΙΤεΙ, 

Φ9ῦ. αἱ. 4. 9ΥΥ. Ρ. «ςΠί. ΥΕΓΟΠ. νογς, 
σος, οἱ. 5θευπ. παγ]. Γετί. Απιῦῦ, 

Βοά Ἰιαῦοπί Οτὶσ. Ὀἱ5, ΟΥτ. Ἠϊαγ, 

Ἁππι, ᾖ εἰ] ---δὲ Αν ΝΟΡΗ, καὶ εἰ. 
Οοἆ. παπα. εἰ οὖν. πχ. (9)Ξ0. 59. 

Ἐν. 19. Μι. Υ. 5. Ῥοτε», 1ΗΠ. γρ. 
εαΠί. ΥΟΓΟΠ. Εοχ. ΟΥτ. (ἆ) ΛΕΟΡΙ. 

8 οὐν. 

ἐγὼ. Ὀ. 51.91. Μι. κ. 

στ.α]. 65. Μι. ΡΒΗΥ. τ. 

Δε ο ω, / / αλά Ας α. ἡ / ε 

γει αυντῳ σέμων πετρος' κυριε, που νπω- Όέ 
”// } ς1/ 2 ή . ο Ὠι ς / 

ϱ σους οπου υπο γό 

ἆ ον) µ α τς ΄ 
εγω υπάώγω. 

1. 69. 194. 191. 151. 918 (ο, αἰ. 6.) 
ο 1 ν. 6. αἱ. 0. ρ]ωγεβνε. Μέ. α. 1. Π. 85. 
αἱ. Τ. ντ. Οορί. Ατιιν Υαἱς. οπη{. 
Ῥτίχ. «οἳς. ΑΠ. Οεἶρς.(ες, ΟΥΤ. 0ΗΓ15. 

δεπε], (οίῖαπι ἵπ Μέ. 4 ουάἆ.) Τ16ο- 
ΡΙΨ]. Αι. Απιῦτ. ἐγώ εἶμι. Ο5ἱδ. 5ε- 
πας]. ΟἨΓΥς, οσο! τη Μ11, 4 οοἆᾱ. δὲ 

ΦΗ31 εὔοφνετο. ({6) Απίε ὑμῖν ροπῖε 
Άγ. νετο. Οσα ἐλθεῖν Πππσεπά τη 659596 
οοηξαῖ{ί Οτ]ρ.. (8) -ἰ- ζητήσετέ µε, 

καὶ οὐχ. εὑρήσετε. 191. αἱ. ὃ. (9 - 

σοτπι. καὶ νυν. ο. {(Ἠ) -- πἀγὼ Α. 
Εξ. 3ΥΓ. ΥΓ. Ρ. 

π]ς, Πέ. (οχο, Ρογ. πιατί.) 0ΥΕ. Ἠί]αν. 
(1) ὄγαπᾶτε ἀλλήλους, 69. 194. Ἀνγ. 
Ῥ. ἵπ πα, Αγπις Λὐ(. (6Ἠ1Υς., 5επιε] ἵπ 
Μι. 3 «εοἆἆ. Ορία:. |. ἔχητε] ἔχεσε. 

(10) ΞΕΡΟΙ.. 
ϱ993 Ο0ορὲ. Αγπι. οίἩ. Υ αἱ. Τ. χο. 
σαηέ, ως. {()ΞΑΒΟΙ. (πι) -ἰ- 

ἐγὼ. 5 ἵω πι, 10. 38. 69. 9ἱ. 118. 
124.αρ. Εἰτολ. 149. ἵπ πι, 145. Ἱῃ πι. 

157. 9293 930. Ἐν, 6. αἰ. 99. ΜΙ. Β. 
α], 10. Πέοπι 6. Ἰά. Οορί. Βαβίά. 
Άτπι, 8]αν. γυἱς. ΤΠ. Οµἱς. ΟἨψ8. 

(οίΐαπι ἵπ Μέ, ὅ ο.) ΟΥΓ.. Έ]1θον 

ΡΗΥΙ. 



1 
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3 / ιο ο” / ν 

οὐ δύνασωαέ μοι νὺν ἀκολουθησαι' " ὑστερον δὲ ἄκολου- 
| ω / / η ’ 
| 97 θήσειςξ-μοι. Λέγει αυτῷ Ὁ Τ πετρος". Β κύριε διατί 

| ν] / / ” ο» τ 3) // ΔΝ / 

οὗ δύνοαμιαί σοι Ἰάκολουθῆσαι Ἱξ-άρτι; τὴν ψυχήν µου 
| ο ” ρ / « 2 ” 

98 ὑπερ σοῦ «ήσω. ") Απεκρίθη” ἕξ-ωυτῷ  Ἀ--δ ἴπσους" 
Ν ΄ εκ 1 -” , 3 λ η] λ / 

σὴν ψυχήν σου ὑπὲρ μου «ῆσεις; ἁμῆν ἀμῆν λέγω σοι" 
3 κ. / χ / /ο0 α” ν 3 / // ό 

ου Φλεκτωρ Οοῴωνησεί έως οὐ” απαρνησή {ε Τβί6. 

[2 Μ) / ύ δν 9 ξ ὃς ἂν / ολ 

| ἢ ταρασσεσθω ὑμων ἡ καρδία” πιστεύετε εἰς τον 
Ἆ η] / ο” 9 .. 

ϱ 9εὐν, καὶ εἰς ἐμιὲ πιστεύετε. Εν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου 
λ / . » Ν ο 9ἡ ο ώ 

μονά! σολλοι είσιν εί δὲ η» εἰπον ον υμν. οἱ ὃ πορεύο- 
κά οφ / ο αμ. 4ῷ λε 

04 ἐτοιμασο σοπον νμ.) Και εαν πορενύῶ» Ἅοοι ετοί- 

/ ε / // ., » ο ὰ λήψ 
ασω υρεν μα ινά, πολέν έθχορα/ αι παρῦ. Ίψοραιί 

ο ὁ, Χ 
Ω) φωνήση. 

ΔΝ ϱ/! 

(π) ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερο. Ἠ1,. Ἱ. 

γι]ς. Τί, (εχςε. εαπἰ. Υεγοῃ. Γ055,) 

ΟΓϊς. εν. Οντ. ΟΤΕ. ἵαπ Μι. Ἱ. 

Απο, Λας, Ῥγαίετεϐ µοιΞ Α. 8, 

39. 49. ΥΓ. υίγ. ΑΓΓ. Ῥεγε, σ’. Οορί. 
Αμ. οί. ΟΠεγ9. ἵπ Μι. 4 οοἆᾱ, 

Ἁπίο ἀκολ. Ῥοπῖί Ὦ. οαπί. ἀκολουθή- 

σεις δέ µοίι ὕστιρο,. Οτὶσ. κεππε]. 
(ο) Ξ ΑΟαΠΗΙ3Χ5, 191. 151. 9395. 
Ἐν. 94. 96. αἱ. 94. ρ]ατεδνοα, Μί. ΗΠΥ, 

α|. 16, Τά. | ὁ απίσρο Ξ Ὁ. ΑΙἱας. 

«απί. (Ρϱ)--38. 46. 9390. Μί.5. Οορί. 

γμ]ς, {ογ. (που {ο]ει.) Ἅ(α) -Γ »ῦν 
ΟΡΙ,. Ἐν. 9.. Βαν. οβηέ. ΟΥτ. ΟΙΤΥς. 
(είῖαπι Με, 6 εοᾶἀ.) {(ε)Ξξ]άεπι, 

(οχς, ᾱ. 8]αν, οπηί.) οί 61. 151. αἱ. 
8. || ἄρτι ευπι δεαιεπέῖρας οοπηθοίΠέ 

Ῥ. σι νἰἀείαν. ΥΓ. Ἀϊαν. οαπέ, 
(6) ἀποκρίνεσαι, ΑΒΙ,. 1. 69. 194. 101, 

Μι. 11.9ΥΓ.Ρ. {(ΟΞΑΒΡΚΙ. 49. 
5Ί. 69. 194. αρ. ΛΙ:. 151. αἱ. 5. Ατπι. 
ΒΥΓ. Ῥ. (οΐ, γι]. πιδ. εαηέ, Υεις, 

{οτ, οο]ῦ. οοτῦ. πιατί, {ο]. ΕΠΊΠΙΟΓ. 

(4) Ξ ΑΒΡΙ,. αἰ. 8, (κ) ΑΒΚ. 

10. 96. 91. 106. 118, 121. 955. Ἡν. 
ϱ. 24. αἱ. 26. Μι. Ἡ. αἰ. 19. Ἐὰ. 
() ἀρνήση. ΒΏ. 1. Οεἱς.. {(2) 3- καὶ 

εἶπεν σοῖς µαθηταῖς αὐτοῦ. Ὦ. (8. β.) 

14. Βαχ. οβΠί. νοτς, οοἱο. Ἱπατί. -- 

εἶπεν ὁ κύριος τοῖς ἑωυτοῦ µαθηταῖς. 

Ἐναπσε]ρίατία. {(α)-ἰ- μηδὲ δελιάτω, 
151. ἵη πι, αἱ. 5. Με. 11. (0) -- ὅτι 

ΑΡΡΚΕΙ.Ι.49. 69. 194. αἱ.6. Μι. ς. 
Άτπι. ΑΓ. βΙαν. 9. 9. Ὑμἱς. σαΏέ. νο- 

Το. «ο1ϱ. Εοτ. οοτβΏ. {σ88, πιαγί, σαΐ, 

Μπι, ΟΥτ. Τπεοάοτείι. Νοπῃ. (9) 

69. Β]αν. 3. | πορειυθῷ καὶ Ξ- Β]αν. 
εᾱ. Ίπη. | καὶ ἑτοικάσω ὑμῖν σόπον Ξ 

50, 68. Εν. 91. βαν. 38 καὶ ἑτοιμκά- 

σω] ἑτομάσω. ΑΒΒαΗΒΜ. 86. Το, 
191. Ἐν. 9. 6.94, α]. 18. Μι, Β. 96» 
πιο]. ΗΥ. ν. 4. Οορί. ἀοίμ, 8]αν, 

9. Οία, αρ. Ίος, ΟΥτ, αἰἰσαρί, 

ῬΠοέ. ἑτοιμάσων. Μί. ο. 9οπιε]. ἐσοιμιώ». 

σαι. ὉΜ. 11. 40.65. 64. 149. 9350. Ὡν. 

4. ὅ. 18. 19. 96. αἱ. 90. Μι. Ἑ. 5ειπε], 

α, ο. 56ΠῃΕΙ. ἔ. Ρἱ9, ᾳ.5. αἰ. δ. Ἐνά., 98, 

εαπέ. Εεῖαχ. ΤΠεαρΙΥΙ. Επί γπι. Θς]ο]. 

ἵη Μι. ἆ. | 8εά νες, [,. 1. 19. 93. 194, 

ΑΠΙ. γυις. Π, 075, Απο. Ηϊργ. 
(ΒίΙεπί Ο5ίς. Οσγ5,) ||. ὑμῖν σέπον] 
σόπον ὑμῖν, Β01,. 1. 151. ΑΠ. Μι. Ε, 

επι]. 5. 4.6. 11. εααί, ΟΥΙ. ὑμῦ 
Μια. τόσα, Ξ- νεῖς, 



458 ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ - 
9 ” ἆ ν ’ Μ. Ἡ ] ο” ΑΙ κ 4 6 ο) 

"ωνμας “προς εΦωυτον «να οπου "εἰμι εγω, καὶ υρεις 

ςΑΡ. ΧΙΥ. 

ο” νἈνμρ 2 σεν ή -ᾱἳ λ Δ ελὰ 
ἦτε. Καὶ ὅπου [ἐγὼ ὑπάγω, 5ο» οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν 4. 

“/ / / 2 ” -” / ” ” .- 

οἴδατει.  Λέγει αὐτῷ Ξωμᾶς' κύριε, οὐκ οἴδοιμνεν, ποῦ 5 
ἔιχ ν// ” Ξ / Ν εν) /  δῥ ὑπάγεις καὶ πῶς 105 δυνάµεθω τὴν ὁδον εἰδένωι : 

/ δ Ην ης). ο” Αλαν ς ΕΑΝ εδ κ / 

Λεγει αυτω ο 4ήσους Εγω εἰμι η ὁδὸς, καὶ ἡ ἀλήθεια,6 
Ν.Ε / 3 λ 2/ Ν Ν / ο λ 3 

λαοί ζωή. ουδείς ερχεταἰ προς τον πατέρα, εί κ δι) 
9 ω κ ὁ / / ἡ ὑχι ΄ [ 5 / ὶ 
έµιου. Τι εγνώκειτε Με, καὶ τον πατερω μου "ο9 εγνω- 7 

"4 Ν μὸς αμ) ο ᾖ.. ωὖ / απ μα σα / ἱ 
πειτεαν καὶ απ αρτι γμώσκετε αυτο» παεωρο- ' 

.) ΄ / ει] -” /, ῳ Α -- 6 - 

χωτε αυτο. Άεγει αυτώ Φίλιππος Ἀ0βέΕν δεῖζον ην 8 
λ κι ολλ ο Δέ δν ολ. ο ολ τον πώτερο, ον αρκει Ίμν. 1εγει αυτω ο ΜΠσους" το-ο 

” / /”/ ο. -» ᾿ -ν 5 ο 3 / (/Ρ 

σουτον χρόνον μεύ υμων εἰ λαΐ ου έγνωκος Ὅρεν 
’ ἕ μι 1ξ. -ε λ 2 ΝΔ ε, α λ / τ κ// 

Φιλιππε; ο ἑωρωπως εΕ» έωροκε Ἴτον πατερα" "και 
-- κ / ... η θν τν Ν 4 ι / 

πως συ λεφγεις᾽ δεῖξον Ίμν τον πατερα: Οὐ απιστεύεις, 109 
/ ͵ λ ὁ ” λ Ν λ 2 3 Ανα Ἀ εν 

ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πασβὶ, καὶ ὁ πατήρ ἓν ἐμοί ἐστι; [τὰ ῥή- 
Αν] Ν ”// ε, ο. 9 4 3 ” η] -”». ο 

µατωα, ὦ εγω Ἰλαλω υμΏ, ἀπ ἔμαυτου ου λαλώ' ο 
κ ΝΔ ς ὁ 2 Ν ν τι Αλ ” λα 2 - χ 

δὲ πωτήθ» ο εν ἐμιοί (ενων, αὐτος ποιειτα εργα. Πι- 11 

Ἱ ) κ 
5 Ο2 ὕδασι φὴν ὁδὸν, ΟΝ2 οἴδαμεν τὴν ὁδόν. Ὅ 2 ἂν ἤδετε, 

Λας. Νοναίίαη, ΑΠΙΡΓ. (ρ) ει 
φίλισπε. Ἰϊάσπι. Ἐά. (εέίααι δὲ. 9.) 

(4) -- 613 αἱ. 5. ΤΠεσρΏψ]. μετ 

ἐμαντοῦ. ΟΥΥ. (ε) ὑπάγω. Ἐν. 932. 

(9'Ξ ΡΙ.. 1. 09. αἰ. 8. Ἐά. Άσια. εωπέ. 
νετοῃ. νετο. ο0ἳΡ. 018. (ε(ῖαια ΤΠ 

Μι. 6 οοᾶἆ.) Απιὼη, (5) ΒΙ0. 
Ἱίεπι 39. Οορί. 11. Ῥοτς, ρ. βίαν. ὁ. 
νοτο, ὑμεῖς οἴδατε σὴν ὁδόν μον. ὃ]αν. 9. 

() Ξ- ΒΙ,. νετοηπ. νοῖς. (ἱ) 6. 
νετο. ΟΥΨΤΓ. τὴν ὁδὸν οἴδαμεν. Ὦ. επί. 

νετοη, Του. (κ) 81.0. 1. 98. ΑΙῑας, 
ΟΥτ. γνώσεσθε. 1 εαπί. Ὑἱοίοτίη. 

οομπουϊείῖδ, νετοη. Ύενο. «0τΡ. οο1ϱ. 
ἈΝοναίίαη. (1) φνώσεσθε. 8ΥΤ. Ρ. 

γι]σ. Ὀτἱἰχ. {ογ. σα. Ν πα, πιατί, (10) 
1οἱοί.) Ο1Υ8. (είίαπι {η Με, 6 οοᾱ.) 
Ἠτ]ατ. Διδ, πης. (Ω)) Ξ 98 εί 08. 

8Ρ. ΜΗ. Μί. Ὦ δειπε!. Υ. Λεπι, εἰ υἱ- 

ἀείἐς οιηιν Ὠ κ. (1) τοσούτῳ χρόνῳ. 
Ῥ]ϱ. ΟΥ5. (ο) ἐγνώκατε. Ῥετες, 

ΕΥ 016. Πέ. (εςς. {οἱ.) Τοτί. Πας. 

(0) --- καὶ. 8]αν. 9. (που αι) Υὶς. 
Τι. (οχο. οαπί.) Τενί. Ηταν. Ἱτοῃ. 

Νοναίἴπης Πο. Λας. ἀἱδ. Από. 
γιοίρείη. Γαπξα. () Ξ Βρ.0δ. 

αρ. ΜΙΗ. Οορί. γΥυὶς. ὑτίκ. «οἱ0. 
οοτΏ. {ο9. σθτπα, πατε. δαέ, Μπι, 
Οστ. Πατ. τοι, Αας. Απιος, (αΗθί 
παβοαι.) (8) λέγω. ΒΗΙ,. Οορί. 8ΥΓ. 
Ρ.ΤΏ Πα. λελάληκα. ΕὉ. 218 (ευ ἃ. 

920.) ΑΗ. οπηέ. ο Ξ209. 69. 
91γ. Εους, Ρ. ΟΥΓ. ΟΥ. (είίαιη ἵπ 
Μι. 4 εοἆἆ.) Ρμαβαά. {(α) ποεῖ σὰ 

ἔργα αὐτοῦ. Β1). Οορί. Ἐίλ. οπηέ. 
Ἠ[αγ, «Ώρο. ΆΑις. ἴμδε οφ: εἰ 

οβεγα, Πιιέε εΡο ]αεἴο, ρδε ]αοῖές νε- 

ΤΟἨ. νετς. «0τὺ. εοΙῦ. Απο, 8οιπε]. 

Εαιδῖη, Υἱρ]]. ἔαρς. θοπαε, πο; τὰ 
ἔργω αὐτός, μ. ΟΥΤ. δειπε!, (ας) -- 



. / // 
15 ἤσω. 
. . Χ. 9 χ 4 2 Χ / η). λώΦ. 

“16σατε. Καὶ εγω ἐρωτήσω τον πατέρα, χαί ἄλλον παρᾶ- 

6ΑΡ.. ΧΙΥ. 

/ / ϱ ο 3 ο ασ Ν 

στεύετε μοι οτι κ, εν τῷ πατρι; 

3 Έτ] εἰ δὲ μη, διὼ τὰ 
ρω [ὰ ό 2 5 Ν 

Αμην ἁμῆν λέγω μη) ο πιστευων εἰς εω80 
κ. 3Γ Ας, Ν ” , υη / 

το εργο, ὦ εγω ποιὠ, ακείνος ποιησει» 
: ; , ο" 

γουτων ποιήσει 
. / λε λ αλ αν, 
119 ρεύομιαι» Και ο, τι ὤν αἱτήσητε 

ή ΄ /“/ ϱ 

6 σφοῦτο ποιήσω" Ἆ 
Ἡ ι /ΐ 3 3 δὲ αρθν, α΄ 4 5 Χ// 

141 ξ Ἐάν σι’ αἰτήσητε | ἐν τῷ ὀνόματί κου, ''εγω 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

9 5 λ ών λ / 

οσ/ εγω προς σον καλά. 

459 
φ Ν [ὰ Δ 32 

μαὶ ὁ πατήρ ἐν 
5! Ρ 5 ν // / ΄ 

γα αουτὰ πιστεύετέ 

λες χαὶ μείζονα 
6 // 

ο ώ πο 

Γεν τῷ ὀνόμιουτί μθν 

ἴνω δοζασθη ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ.. 

ασποι- 
Ι] ν 3 ο” / λ 3 Ν λ 5 Ἀ , 

Ταν αγαπατε (98) τῶς εντολας τας εμας τἠρη- 

/ 6. ὧὦ ο ο / / 0) ε ” ) λ ..» ὁ 

Άλήτον δώσει υ0» ο” μεν {εὐ υμων.εἰς τον αἱώνα 
| - ω ; ο μη. » / ω 
17 Το πνεῦμια τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύνωται λαξεῖν, 

Ὅ κά ἐσσι). 

μὴ, (. -ἕ οὐ. Ἐά. ωὶ. οὕπω. Νοπη. 
ον εγεδἰς, Ν υἱς. [ο5ε. 6εσπι. Μπι. 
δαΐ. 6γεαἰέίρπε, Α9ίΠπ. ΛΝοπ ογεᾶἰδ {ουῦ. 

Ογεᾶῖς, «Πέ. (Υ) Ξ- 5υΓ. ῬεψεῬ. 

Άτ, τοπι. Ἐτρ. 2ΡίΠ.Υυ]ς, ἔου. οργΏ. 
Οντ, Οµήγ9. (οίῖαπι {π Μί. ὅ οοςἆ.) 
Τενί. εἶς ἐμὲ. ΑΓ. Ρ. (2) Ξ Α. Απίε 

ἐγὼ Ρροπιί Ὀ. ῶὠ ΞΑΒΡΕΙΙΩΒ. 

918 (ο. αἰ. 10.) ΑΗ. Μι. Ἑ. δῖς. Ἡ. 
015. Υ. αἱ. ΙΤ. Ἐά. (είίαια δὲ, 9.) 
3ΥΓ. πίτ. Οορί. βίαν. 1. (εχο, ἔου. 
εοἱϱ,) ΟΥ5. δεπιε]. 0178. (είίαπα τη 
Μι. 6 οσὰᾷᾱ.) Τετί. Ἠί]αγ. (ϱ) Ξ 

94 101. Μι. π. 3γγ. Πίετος. «Απι. 
Ῥετε. Ρ. ΟοΡρί. σοτΡ. ΟΠΥΥς. (είίαπι 
Ἱπ Με. 6 οοἆἆ.) Ταγέ. Ηί]ατ. θεια]. 

αὐτοῦ. Β. 99933 (9) Ξ Ὀ1. 89. 

ΒΥΓ. ῬετςἙ. νε, Πἱ9Γο8. Υυ1ςσ, οπηέ. 

εοἱς, Ὀείκ. 6οΓπα. {085, ππατί. ραΐ. {ος. 

Τετέ. Ηἴ]ας, Απιος. (ά) -- 100. 

Ἐν. 92. αἱ. δ. Μι, Υ. (ε) Ξ ΑΒ 
ΏΙΩ αἱ νἀείαν. 1. 38. 49. 69. 151. 

Ῥατρεν, 2. ΜΙ, 1Τ. Αττ. Οορέ. 11, 
Άτπι, αοίῃ, δἱαν. 9. 9. δασ. γυἱς. 11. 
Ο9, Νοπη, Ο0ἨΥγς,. (είίαπι ἵηπ Μί. 6 
εοἀἀ,) Νοναίίαπ, Απο, (Ε) -- µε, 

δ. 12. 161. Ἐν. 96. Ἐά. -- αὐτὸν. 
6ορί, ΥετοΠ. «οἱῦ. Απιος, -ἰ- τὸν πα- 

σέρα. 99. Β]αν. εἰ. απ. Ὑυ]σ. ο. ΕΟΓ. 

Νοπη. (5) δώσει ὑμῖν. Οορί. (1) Τα 

Ώπεπι νς. 14. (ταηρίοτί 151. (4) γε. 
14 κ. 943 918 (ουπι 16.) Ἐν. 96. 

Ρἱ8, 3ΥΧ. ΠΙ6ΓΟ5. γογοη. || ὀνόματί µου 
ν», 19. αἆ ὀνόματί µου ν». 14 -- Μι. 

Β. 5οππε]. ποιήσω ν. 19. αἁ ποιήσω να. 
14 -- 90. 118. Μι. ο (1) καὶ ἑών 

σι. 91. 81.4. Μι. Ὑ. Ε εεπιε]. 8. 

Ῥει5. Ατν. Οαρί, οοΡ. ἐὰν. 40, 08. 
Μί.α. Ατγ. ἔὼν οὖν. Ἐν. 19. ὃ ἐὰν. 99. 
Τ]εορ]ιγ]. ἵνα ὅ, σι ἄν. 990. (1) -|- 
µε. Ὦ. 11. 96. 64. 91. αἱ. 15. Μι. Β. 
βεπιαΙ. τ. ΙΤ. Γά. Ἀσ. αἱ. Αη, 

Ῥ6ίεβ, ΑΤΙΩ. (ΟΠΛΙ6ΕΟ ἓν σῷ ὀνόμ. µου.) 
ἀοίπ. βαχ. Τις. «οἱ. Ὀτίκ, {οΥ. -- 

αὐτὸν. Οορί. -- πὸν πατέρα. Μὲ. 9. 
ΔΟΝ. οοις, Νοπη, (πα) ἐγὼ τοῦτο. 

Ὦ. τοῦτο. ΑΙ.. 194. Ἐν. 16. Μι. Ἐ. 

εοᾷᾱ. αρ. Έταςπι. Οορί. δ2ίµ. Ατπι. 

ο]αν. 2. 9. Υυἱ5. [ογ. σο0ἱΘ. σΘΓΠΙ. 

σαέ, Μπα. ΠΊΙΠΕΘΥ, ΟγΓ.Α Ισ. (η) ποιῶ, 
64. Ἐν. 10. «οίπ. 8δαχ. παποιήσει, 

αι. (ο) 0. ἴωῶ. ἴίεπι Β. ντ. 
ΥΓ. Ρ. ἵπ πι. Βαν. υἱ νΙάθίαγ. ν6ΤΟΠ. 

νετο. οοἱΡ. ὑγὶχ. «οἱ. Απιζς, Ἠίου, 

γ]ιοίονίη, ΜαΧ, ί81χ, θύδί.ε Ν. Τ. 



400 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΡ. ΧΙΝ. 
“/ ια ο) ΜΑΝ. κ.) / ρα 4 ε -” ο 

ὅτι οὐ 3εωρεῖ Β αὐτὸ, οὐδὲ γινώσκει αυτό’ ὑμεῖς δὲ Ίγι- 
/ ο δ Ἂ ο, .ε Ὁ σα / “ ο ο Ἅτλαρ 

νώσκετε αυτο, οτι παρ υμίν "μεερ καὶ εν υμιν 
τ ”/ ”/ .) 9 / « ” ” ’ οι .”/ ἕ ΔΝ 

έσται. Όυκ ἀφήσω υμιας ορφανους" ερχοµαι προς 1 
ε ” 2 ο, .. ϱ / ε) ”/ Ν. »; 

ύμας. Εισι ΩΡΟΥ, Λα ὁ πὐσµος µε ουκ ετι }εωρεί" 1 
« ” λ 1 “/ 3 Ν ” Νε, -” / 

ὑμεῖς δὲ «εωρεῖτε με" ὅτι εγώ ζω, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε 
2 / ως / / χ « ὃν ο οὗ 3 λ. 4 . 

Ἐν μη ώρικάνν ον. οτι ἐγω εν τῷ 9 

πηρύ μου, κουὶ ὑμῖς ἐν ἐμιοὶ, ό κάφθ' εν ὑμῖν. Κολ. δω 31 

πὰς ἐντολάς ον χα) σηρὼν αὐτὰς, ἐπεϊνός ἐστιν ὁ ἀγα- 

πὠν µε' ὁ δὲ ἀγαπῶν µε, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πα- 
/ 

πρὸς μου) 
οσα ”. 2 / / 2 ϱω΄ , 

αὐτῷ ερ. Λέγει αὐτῷ ἰούδας» 
/ ο / 

σης" ΝΕ καὶ" τί “γέγονεν, ὁτι ἡμῶ µέλλεις ἐμ.- 
΄ 3 Ακ .. / 2 / ἀ-- » ' 

φανίζειν σεαυτον, καὶ οὐχὶ τῷ πόσμῳ; ᾿Απεκρίθη ἂΤ µη- 98 

Ζ κ / ” ό, 3 Ν λ 4 3 

καὶ εγω αγαπησω αυτον, χαι εκ φανίσω 
ε] .] εϱ 9 / 

ουχ, ο σκαρίω- 25 
΄ 

κνθΙΕ, 

. ν α’ 6 ο )/ 

σους και ειπεν "αυτῳ 
Σ ” 

ἐὰν τις ἀγαπῶῷ µε, 
Ν / 

ἐσὸν λόγον 
, Το , Ι] / αν ΔΝ Δ 

(ου Γρησει᾽ αιο πωτηρ ου ογασπησει αυσον αί πέος 

αμ τρ 3 κ, // λ Ν ο» 
αὐτὸν ὅ ἐλευσόμεθω, καὶ μιονῆν παρ αυτῷ 

. Ἡ / “/ 

ποιησομεν. 

ἀ { ὁ, 
(Ρ) (ος αὐσὸν. Ὁ1.. (4) γνώσεσθε. 

γυῖς. σαί. Μπι, ΝΟΠΗ. (0) μενεῖ. 

δηλ, Υυ]σ.ίος. σα. Ἀ Τη. ππατί. ΡΕΥΠΗ. 

ἔρρς. Νοππ, Οσγθα]ῖς. Θιᾳσί.ο Ν. Τ. 

βοπιε]. (5) σὺν. 1. υοδίεειπι, «τὸ. 

ςοἱρ.νοτον. Φασρί,ςο Ν.Τ, (8) έστι, 
Ῥῦ» 69. Βανρεγ. 1. Μέ. κ. 11. 5υ9, 

Ῥουις. Ρ. εωΠ{ί. νΟΥΟΠ. νετο. ο)0. οοτΏ. 
Ῥεϊκ, {οἱ. Πωαοἳξ, Απο. Φα. ΕΝ. 
Τ.|| παρ ὑμῖν ἔστι, καὶ ἓν ὑμῖν μένει. 191. 

(α) Απίοσθάεπευις αἀπεείππί 191. 
Βνγ. Ῥογβ.ρ. (α)Ξ Α. Μί.5, 875, 
Ῥογς, ). ΑΠ, νετοῦ. ΘΠΊΠΙΕΤΓ, ΟΥΓ, 

Ο11Υ5, (είίαπα ἵπ Μί, ὅ οοᾷᾱ.) Ὑἱο- 
ἰογίηπ. Άπία γνώσεσθε ροπιπί ΒΙΩ. 
(1) καὶ ἐγὼ. . 19]. Εν. 18. 94. αἱ. 

4, Μι. Ὦ. α]. 5. Ε. ΟΠΥΥς. οίἶαπι Ἱη 

Μι. ὃ οοἀά. (2) κἀγὼ. ΒΡΙιΩ. 
1. Μες. (Α) ὁ κανανίσης. Νδαλίᾶ, 

(0) 4-- αΗΚΜΩΡ.(8ί.σ.) 1. 10.11. 

80. 40. 42. 61. 089. 64, 69. το. 91. 

106. 118. 194. 121. 191. 142. 145. 

151, 918 (ο. αἳ, 83) 999. 996. Ἑν. 9. 
6. 18. 19. 96. 42. αἱ. 44. εἴι Ῥατρε- 

επῖ εχο. απο. Μί. ΒΗ Υ. αἱ, 19. Ἐά. 
8υν, Ρ, Βαν. ΟΠΥΥ5. (είίαπι ἰπ Μί, 4 
εοφᾷ,) ΈΠποεοσρΙιψ], (ο) ἴστα. Ὁ. εαΗ4. 
ΟΝ1Υς. θεπιο!, οἴίαπι ἵπ Με. ὅ οοἆς. | 
ΞΞ(ΠΓΥΒ, δοππε!, ε(ῖαπι ἵη Μ{. 4 οοᾱ. 
φιιά Γαοίμγις εδ, {ο5. (4) Ξ ΑΡΒΏ 
αἱ! 5. 918δ(ο. αἳ, 9.) Ἑν, 6. 96. ΑΙ, 
Μι. ΒΗΥ. ΑΙ. 19. Εά. ΟΥ. Τήςο- 
ΡΙιφ]. (ε) αὐσοῖ. 4433 46. Αγπι, 

Οεῖς. (θ. τὰς ἐντολὰς. 38. Μι. χ. 
Ἐρίρη. ἵηπ οαπίϊο. (6) ἐλεύσομαι. 
Ὦ. εαηί. Ῥοις. Ρ. πορσόµεθα. 69. 
(1). ποιήσοµαι. Ὦ, οππί. Ῥεῦς, Ρ. σοι» 
σόμεθα. ΒΙ,. 1. 19. 98. 69, Μι. ». 11. 
λ. Οσίδ. ααἰπαπίες. Ἐπδ, Αί, πηδ, 
Ἀγκε. Να»Σ. αν 65. Τηεοφομοίν 

νάνων 
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ε Δ , . ΐ / ) ρω Ά 8 / 

ο ο ὧπ ογοπων νε) τους λογους /νου ου {ή6ει᾽ Άαϊ 0 λο- 
5! 2 « / 2 Σ/ 3 λ 9 στ ” ἄ / 

γος, ον ἀκούετε, ους ἐστι ἐωος, ἄλλα του πεμψαντὸς 

95 νε πατρός. 
κ ; 9 πο 3 ε ρω / 

αυτα λελαληκα υμίν, παρ υμίν µενῶν. 
κο ΝΑ / « 4 4 -- 

96 ϱ) δὲ παρωρλήητος, το πνευμα τὸ ὤγιον, ὃ πέμψει κο 
ΝΕ ο ο, ) ο ὃς ν /. / 

πωτηθ εν τω ο)ο ματ (90ου; «Χεινος νυν ος διδάξει ποανσοῦν 

ἀν νε / ἒ ο / εὶ ο // ΝΔ , 
27 αΐ υπομ»Ίσει υμας πάντα, ο ἑειπον Ἡ υμ19ν Ερήνην 

3 ΄ ς -” 3 ών Ν » λ / ϱ ” 3 ΝΝ ς 

αφίήμι μι, είρηνην την εήν δίδωμει υμυ ου χαθως ο 
/ / 3 λ / ε ρ” λ / ϱ ο” 

πόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωρωι νυν, [μὴ ταρασσεσθω υριὼν 
υ .ς / Ν / ΄ / ” 

ος καρδία, μηδὲ δειλιάτω. ᾿Ἡκούσατε, ὅτι ἐγὼ εἰπον ὑμη» 
ϱ / ν 5 Δ ” ια 

ὡπάγω, καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἡγαπᾶτέ µε, ἐχά- 
ολ ἕνα / λ λ / ϱ/ ε Ἄ 

θήτέ 0099 ΟΤέ Τ ποβενορμΟέ προς σον πωτερω" οτίιο ποτης 

9 ὰ, / / ᾽ 7. Κ Νις. 3/ : Ν 
0 (ου ρε ων ου εστι. ο νυν εαβηο νμν πριν γέ- 

΄ ο σα Ἱ / / / 

90 νεσύαι, ένα ὅταν γένήται, πιστεύσητεΡ. ΌΟὺκ ἔτιπολλὰ 

λαλήσω μεθ ὑμῶν. ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου Ἱ Τ ἄρ- 
γι 2 Ἆ τ 7 ή . 4 /”/ 2 , φ -” ο 

9] χων» πο εν ἐμοι "95ου εχει ουδέ. ᾿Αλλ’ να γνὼ ο 

ο . εἶπον. α Ὄ σούτου. τ 5 
Ο2 εὑρήσιι οὐδέν, 

(4) Ξ ΟΝΥΥ9. είίαπι ἵπ Μέ, ὅ εοἆ. τὸ 

ὤν. σης ἀὤληδεας. Ἐν. Ὁρ. Μί. 5. 

(κ) -Ε ὑμῖν. 106. ΟΥτ. (1) ἴπω, Ὁ. 

Με, 11. λέγω. Ἀψν. αίτ. (5εά 3ντ, Ρ. 
ᾖΜαὐοίέτες, πι.) Υἱρί]. Ν τοίοτίη. 86- 

αηε]. ἀΐφετο, Ὑ αἱς. εαπί. ο0)Ώ. τετοηή. 

νεχςο. «οὐ. ΈοΓ. σα. Μια. φαΐ. ΝΟ- 

ταίῖαπ. Λαρς. Ἡ ἱείοτίη. (αι) Ξνε- 
Το. νοτςο. «ογῦ. οοἳϱ. Νοναίίαη, Υ1ς- 

ο εοτῖη, ἐγὼ ΟΥ9. ὑμῖν ἐγὼ. ΕΙ, Ἰέοπι 

1τ. (α)Ξ ΑΡΡΙ.. 1.98. 42. 69. 
194. 145. 151. Μι. 9. κἩ ντ. υίΓ, 
Αϊγ. Ῥετε. Οορί. ΑΝ. Αγ 8ΥΓ. 

1ήοτο», (οΐμ. δίαν. 9. 9. Υιἱσ. Τι. 

Ουϊς. 019. 0195. (είίαπα ἵπ Μι. 6 
εοἀᾱ.) Νοππ. Ατποῦ, ΟΥΡΥ. Ἀονα- 

ταν. Ἠίαν, Ηἰεν. Υἱσ]. σαπά. 08- 
Ῥγεο]. (παδεμέ Απιῦς,. ΤΠΕΟΡΙΥΙ.) 

-- ἐγὼ. 69. 194. Άγπι, -- ὑμῖν 89. 
(ο) ΞΑΡΣΗ 1. 889. 64. Μι. Β. Γά. 
“Αι. Βαν, 3. ὃ. Υηἱ5. ομηί. ΝΕΤΟΠ. 

οοἱῦ, οογΏ. {οΓ, Ρ6ΥΙ1. {ο55, Μπι. ραί. 

Οψε, ἵα οοπηπποηίῶχε ΟἨΓΥς, (είπα 

"οιπο]. γρ]. 

1η Μί. ὁ οοἆἆ.) Νοπῃ. Τετέ. ΊΤεῃ. 

ΟΥ)ργ. ΠΗπατ. Νοταίίαπ, Απιῦς, Α{Γ- 

που. ααιά. ΎΙοίοτ]η. δες]. (αβγεο!. 

ὁ σπέµψας µε. Οτὶβ. εὥρο Ηϊΐες. || ὁ 
πατήρ µου] αι πιε πι, Νογαίίαμ, 

(Ρ)-{- µοι. 1). οπΏί. -- 

ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 93. δ]αν. 9. 8. -- 
ὅσι γώ εἶμι. σαΐ. ΟΥ9. είίαπα {η Μι. 
ῦ εοἀἆ. (ΦξΞξΑΒΙΟ Αγ. ΕαάΠΡΙΜ 

5, (δέ. ασ.) Εν. 2.8. ὅ. 6. 94. 56. αἳ. 
πο. Μι. Β. υἱ5. Η. Ὀἱς. Υ. αἱ. 90. Ἐν. 
δν. υάτ. Αγγ, Ῥογς, Ρ. ΟΥΓ. Τποοἆο- 

τεί. ΤποορΏν]. 1η οοπηπιεηίας, ΝΟΠΠ. 

Ηταν. επιε]. Αα. (αλ παβοί) | ὁ 
ἄρχων τοῦ κόσμου πούτου. 1. ορί. Αὖπα. 

Ουὶρ. εεχίες. Ρα5111ἱ «οπο]ίοὮι 1 Με. 

5. Ῥτοσυρ. ΤΠεορΗΥ]. ἵπ ἰοχίά. 
(9) εὑρήσει οὐδὲν. Ἐ.. 43. 116. αἰ. ὅ. Μι. 

2. ἵπ πας. ΑΝ. Ὀτὶχ. ΛίΠ. ἜΒας. 

Μακία. ΟΥΤ. αμοποῖ, Τλμεοάοτεί. 
ὐσυπιοη. Ῥτοσορ, Οομοῖ]. ἐτα]. οί 
Ἰπίστανπ. Ἠίίας, βοπιοί, Απιο, ΑπΠι- 

Ὀχοδίαςί, Ἠϊετ. Απρ. Αυοί, 4ε ΡΓο- 



499 ΤΥΑΤΓΓΕΔΙΟΝ ΄ 6ΑΡ,ΧΙΥ. χν. 
.. 6 τα νι 3 / ΝΔ λ 62 /, ΄ 

κὀσμιὸς» οτι ἀγαπώ τον πατέρα, καὶ καίως "ενετείλατό 
λ / - “/ 5 ” 

µοι τὸ πωτὴρ, οὕτω ποιώ' ἐγείρεσθε, ὤγωμιεν ἐντεῦθενν 

/ / λ Σε ’ 

Ἔγω εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθρὴ, Ἡ καὶ ὁ πατήρ µου 1 
ε κα 2 ” ” 2 ) Δ Δ / ο 

ο γεωργὸς ἐστι. Παν χλήµα εν ἐμοῦ μὴ Φερον Καρπον, 3 
πΧ ”/ /“/ ) ο Η Δ . .ἳ ΔΝ Φ.4 Ζ ’ ”” 

αέθει Ψαυτο καί παν το Έαρπον Φεβον, Καθαέρει 
»ν 9 / Ν / 2/ χλή ο 

αυτο» ίνα πλείονα χαρπον φερη. Ηδη υμεις Ζαθαροί έστεο 
λ κ / ε] / ε, Φ Φε. ΔΝ ι) Δ 

διὰ τον λόγοννον λελάλήκα υμυ. ἡ]είνατε εν ειο χογώ 4 
5 ς ” .. Ἆ -” 2 ΄ Δ / 5 3 

εν υμ0. καθως το Άλημα ου δύναται Άοαρπον φερευ αφ 
« .) νὰ ΝΔ / ” -”. / 6“ 5» ηλ ε -” 

εαυτου» εαν μ ρε εν τή ορπελφῳ' ουτως οὐδὲ υμείς» 
9 Ν ν . ώ 3 μα. τρ ι] δε ε α- α « ” 

έαν µἠ εν ἐμοί µιείνητε. Έγω εἶἰωι η ἄμπελος, "υμεῖς ὅ 
νΝ , ο / δι 5 μι . Ν 0 πα απ σπο ” 

σα κληματα. ο Μενων εν εµιο αγω εν αυτῷὼ» ΄ ουτος 
/ Ν / “/ ΔΝ ος ” 2 / ” 

φερει καρπον πολυ) οτι χωρίς ενου ου δύνασθε ποιεῖν 
/ / 3 5 αΝ 3 Αλ / Ν 

οὐδέν ᾿Εὰν μή τις µείνη ἐν ἐμοῦ Εβλήθη εξω, ὡς τὸ 6 
. ” ν 3 / θ π Ν / ἆ 3 λ λ 

2λήμα, χαΐ εξήρὰν η καὶ συναγουσυ " ο, αυτα, καί 
ο» / 

εἰς 5-ἷ- εὺ" πυρ (θἄλλουσε, καὶ καίεται. {᾿ Ειὰν μείνητε ἓν ρε 

ἆ 
Ο.2 αὐτὸ, , κ 

απῖςα, ΒΟλο]Ίοῦ 1π Μί. α. ᾱ, 5. εὗρίσκει 
(οὐδὲν. Ατπη. Ἀγτ. Ῥ. ἵῃ πι. ἀοίμ. Οτἱς. 
Ἠϊ5. (αιιαίετ μέ τος.) ΑίΠ. Μαεατ. 
6118. αἰοαδΙ. ΤΠπεορµαΠ. οεΓαπῃ., 
Χγεο. Ῥ]μοί. Μαη]ο[ιοοὶ αρ. Ἐρίρι, 

Ἠί]ατ. Οἱ. (5ειπθὶ πί τες.) ΑΠΡΣ, 
Ἠ]εγ. Λας. (5ειποὶ πίτες.) Εις. βε- 
ἀπ]. Ῥε]αρ. Βαΐομ. Απιργοδίαςί. οὐχ 

εὑρήσει οὐδὲν, 151. 1458 ΒαςΙ]. αἰ]ουΡί. 

ἔχει οὐδὶν. 219. Μί. Υ. ΟΠΓΥΦ. οίῖαιπ 

Ίη Μ{. ὅ «ο ᾱ. ἔξει οὐδὲν. ῬαςΙ]11 9ε]ιο]. 

Ίῃ Μέ, 5. οὖκ ἔχει οὐδὲν εὗρεῖν. Τ)., οαη{. 

νετς. εὑρίσκει οὐδὲν φών ἰδίων 5. σών αὐ- 

σοῦ. ΝΥ58. δοπιε]. ΕΡρΙρΗ, Οτο5, Απιυς. 

Ρΐ5. (αΠ Οἱ αλλ{οτ.). (8) ἐνσολὴν ἔδωκεν. 
ΡΙ,. Πε 1. 99. (Υμ1ς, ΠΕ. εχο. εαΠ{.) 

οὐ. Η]ας, Μα κἰνηίη. (ϱ Ξ Ὀ. 
Απ, εαπί. (α)-|- ὑμεῖ τὰ κλήµατα. 

1.. ὅ. 28. αρ. ΜΗ]. 8ὺτ. Πίετος. Οµ15. 
5οπιε], ΟΥΓ. ἵπ οοπππλεηία. 0Ἠ1Υ8. Τη 
ἰοχία οί {η οοπιπεβίας. (ειίαπι 1ή ΜΙ. 6 

οοἀά͵.) ΤΠαορΙΥΙ. 1 οοπιπαθηίατ. Ἠϊ- 
]ατ. Λας. αί νἰάείατ, Ἠίετ, (κ) ἰοῖ-. 
ἴε, Υυ]ς. (ο. οοἳϱ. δετιη. σαῖ. ἨΝἴπι. 
εοτΏ. παασί. Νοπη. Ῥαείαπ. Λας. 
(σ)Ξι. ντ. Οορί. (2) καθαριεο Τ). 
Ῥιγραθίέ, Ὑμ]ς. Α τοι ΛΡίΠ. «αΠί. νε- 
τοη, Εογ, οἳδ. 6οιτα. δα{. Μππα. «οτΏ. 
{055. πιατί. Ἠ]]ατ. Ῥαρίαῃ. (34)5398. 
(0) οὕτως. 194. αἱ. 9. (6α)ΞΞΏΧ οππέ. 
| -- πἱδὲ ἐπ πιε φις πιαπδεγίέ, νετο. 

(4) ΡΙ,. 1.18. 49. 09. 194. αἱ. 6. οί 
Ῥατῦετ. 2. Μί. ᾳ. 5. 3ΥΓ. Αγ. Ῥετες. 
1. Άτπι, Βίαν. Ὑμ]ς. οαπί. πι, 
δετ. ΟΥΓ. {(ε) -τὸ Λα ΜΕ. 1. 

10. 11. 106. 116. 194. 191. 2186. αἱ. 
9.) 236. Ἐν. 24. ΛΗΙ. Μι. ΒΗ. Εἱ5. 

γ. αἱ. 18. Εὰ, ΟΜΥ9. (8) ἐὰν μὰ 
/ . 3 λ Δ Αα. ε.α λα Ν 3 

µείνητε εν ἔμοί, καὶ πᾶ ρήματα τῶ εμᾶ οὗ 

μείνῃ (µεε αρ. ΜΙΙΙ.) ἐν ὑμῶ' ἑὰν δὲ 
είνητε ἔν ἐροὶ, μείνμ' καὶ 09. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 493. 
3 λ λ λ δ ; 2 5 ο ’ {1 ο δν / 

0 Λωαι σου ρΊη ατα ου Εν υν με ο εαν ελήσε, 

Ἱ.. 6ΑΡ.ΣΧνΥ. 

ας “ κ « ε ὃ” // ι / 3 

8 5 00 αἐτήσεσόθε, καὶ γενήσεται . υων. Ἐν τούτῳ έδο- 
6 ϐ Ξ / ϱ/ λ λ / 1 

ξάσθη ὁ πωπτηρ 9ου» (νο Καρπον πολυν Φερήτεν αἱ Ο2γε- 
σος. / “”“ 32 ΔΝ / λ 3 / . «ς λ 

9νήσεσθε ἐμοὶ µαθηταί. Καθὼς ἠγάπησε µε ὁ πατήρ, 
ο) ν Α / ς ρω / 2 ” 2 α ο. 3 ” 

| κΦγω ἠγαπήσα υρας' µενατε εν τη αγαπη τη εη. 
{ ην λ ΔΝ 5 ”, 5 ο”. 5 

10 Έαν τας εντολᾶς µου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπη 
: κάλιο ον κ ολα οὐ λ - / ; 

κου" χαθως γω τας εντολῶς του πατρος µου τετηρηκα» 
ι Ν/ / “/ 3 . .] . / ” 7 παρ 

| 11 καὶ μένω” αὐτοῦ ἐν ση ἀγάτη. Ἔαντα λελάληκα υμήν, 
| .ὀ ο οκ παν κ. ἒν νὰ κ ταὶ 

ο η χαρα η εμή εν υμίν "95 µενη, καὶ η χαρα υ ων 
| - 6/ 32 λ 3 λ 3 λ ο/ - 

| 1σπληρωθη. Αύτη Ἡ εστὶν ἡ εντολη ἡ ἐμῆ, ἵνα ἀγαπᾶτε 
ϱ) / λ ” « - / / / 

19 ἀλλήλους, καθως ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγὰ- 
ε 2 ΝΔ Σ/ ο » /”/ Δ λ « ” ο ο  π 

πην οὐδεὶς ἔχει "να Ὅτις την ψΨυγήν αυτου 3 υπερ 
| ο / ε ο ε , ’ 5 κ ν ο 
| αάσων Φίλων αυτου. Ύμεις Φίλοί µου εστε, εαν ποιητε 

: α“ “5 Ἀ. ὁ ή, ιά .”, 3 ὤ ς ” να ΄ 

19 Ίωρ0σα ἐγὼ ἐντελλομαι υμὴ. Όυχετι ύμας λεγὼ δού-- 
μες Ὠ , α” η ο κώσισε, ες 

λους οτι ο δοῦλος ουν οίδε; τ/ποιει αυτου ο ηυριος᾽ υμιως 
δὺ / ιό ϱ/ ας. τ δ/ 3 5 ν// ος 
ε εἰρηΜΩ Φέλους, οτε πὀντα, α Ίκουσα παρα του 

| / 2 / ε ο [ ε ” |) / 
| 16 πωτρὸς µου, εγνώρισα υμῦ. Όυχ, υμεῖς µε ἐξελεξασθε, 
| .) η) μι Ἀ / ς ” δι 1 « ο. κα. ο 

ἀλλ ἐγω ἐξελεξάμην υρᾶς",. "καὶ ἔθηκω υμᾶς, ἴνα 
χ ον καθ “1. 6 Ανά 5. Δι ν) / ῥς κ.ε Ν τς ” 

Όμεις υπάγητε κοι Καρπον ῴερητε, καὶ ο Λαρπος ύµων 

Ἡ 02 γένησθε, ολ 1 ο ἅ. 
΄ 

ου 

Ὁ Ο 0 αἰσήσασδε, 

(5) ΑΡΡΙ,. 1. 106. 194: αΡ. Βϊτοι, δὲ, 69. 194. Ἐν. 33. Μι. λ. Τ. Οειη. 
121.149. Ἐν. 9. 6. 18. 94. α]. 15. Με. 
Ἡ. ο. Ἐ. Ρ. αἱ. 6. Οορι. Ῥευε. τν. 
εαπί, γοΓοΠ. οοτΏ. Ο0ἨΤγΕ. ἵπ Μί. 4 
οοἆ, αἰτήσεσθαι. 33 151. Μι. Υ. 8στ. 

Ῥε{ε. Ρ. νετς. Ὀτὶχ. «οἱ 0. || αἰτήσεσθε 

χαὶ 09, εἐρεἑεγέΐε, Πατ] (8) Ξῦ3" 

σαπίς {) ΒΕ (5. β.) Π.. 1. 4. 96. 
64. 91. 106. Βατρεγ. 2. Ατγ, Οορέ, 

δα. ιὶς. Ττ. Όμεσς. (είῖαπι {η Μέ. 
6 εο6ἆ.) ΑπιριϊϊοςἩἃ, Τπεορισ]αςέ. 
γενήσησόε. 65. Ὦν. 94. 31. ρορδί {15 [1ευὲν 

Ὀτίκχ, (Κ) μινῶ. Ἐ. 19. Εν. 9. α]. 9. 

Μι.σ.τ, (1) Ξ151.{.ΑΒΡΒΡ.(5ἱ.β.) 
98. 106: Μι. 5, χ. 11. 8ντ. υἱγ. Α:Γ. 
Ῥετε». ΛίΠπ. 6οία. γυὶς. Τί. οχο, 

υτίκ. Βε]ο]ία ἵπ Μί. α. ᾱ. (αι) -Γ 

(1) -ἵ- Δ. Βατῦογ. 1. ἔοες. ΟΥΡΓ. Αη. 
Ἠϊετ. Απιζτοσίαςί, Λιοί, ε ργοποῖςε, 

Αποί. ἆο ἁαρ]. πιαγίγτίο, (ο)ΞξΩΧ. 
Αἴπι, 68Πέ. ΥεΓΟΠ. νοτς, «ο1ῦ. εοτῦ. 
Πποἳξ, Απιριοσιαςί, Λας. Αποί, ἆς 

ἀαρ]. πιαγέγτῖο, ο (ϱ) θύμ. Ἐν. 959. 
(α) ΒΡΙ.. 1.69. αἱ, 2. Μι, ς. Ο6ορί. 
9Υγ. Ρ. ἵππι, αοίμ. Ὑυς. 1. ΟΥυΓ. 

ΑΠΡΓ. Ἰωποίξ. ὃ. Βατῦσγ, 1. νοτο. 
ΟΥΡΥ. Πας Ε. (ϱ) ὅσα. 938.98. 98. 44. 
γαρ. Π. (εκο, οαΠί,. νετο.) (Ἠτγς, 
(είίαπι {η Μί. ὅ εο4ὰ,) ΤΠεοριψ!. 
ΑπΙΡΓ,. (8) περὶ, Ἑν. 99. Ἅᾖ{(ι)-- ἐκ 

σοῦ κόσμου. 98. (4) Ξ 19. Με Υ. 

(οἱ. (κ)Ξ 51. 191. αἱ. 9. ἄλιῃ.. 

γυἱδ. Η, οκς, εαηέ, ΟΥΤ, ωας]ξ, 



4904. ΕΥΑΣΓΓΕΔΙΟΝ 
-- - /”. ο εἶ ..δ ην ον ὁ, ον. αν, 

62 να ουτ/ ον αιτήσετε σον πωτερο εν τῳ 0γο”-- 

ςΑΡ. ΧΥε 

/ Ξ//ε ” ” 3 / ε ” ο, 1“/ 

ματέ ρου, 3 δῷ υμν. Ἱανυτα εντέελλοραι μή, ῦύω 17 
. ” ε] Φ «λα α 8. 1 Γ - / 

ογαπατεαλλήλους. Το ποσριος υμ ως Μεσείι Υωσήετε 18 
υ ΑΝ ” ο ας / 4 9 ο σος 
ΟΤἱ έμε πρωτον "υμων µεμίσηκεν. Ἡέ ἐκ του κὀσμου ἤτε, 19. 
« / Ἀλ Ν μὴ 5 κκά ω, η) -- 7. Αλ 
ο χοσρος αν το εθιον εῴιλει' οτι δὲ ἐκ τοῦ κοσμου "ουκ 
3 Χ / 8 9) ͵ ε ” .) ” / Ν 

ἐστε, ἀλλ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὼ 
-” ””- 6 - 5 / /΄ ” / α” 

σουτο μισεῖ υμας ὁ κὀσμος. ἨΊνήμονευετε του λόγου, οὗ 20 
πι ν ον ελών ὃ ” η. ” / ερ 
έγω είπον υμιν᾽ ουχ εστι ὀουλος μείζων του υρίου αυτου". 

Κ μὰ  ὁ δα ων οι λιόξ ον μη δν. 
εί εµι εθιωζαν Καὶ υμας ιώζουσι' εἰ τον λογον µου ετή- 

Γπών- 21 
ιν Δ 5 / / ι) Ν ” 

ϱΊσαν;, καὶ τον υμετερον τηρησουση. Αλλα ταυτα 
{“ / « ω. {// Ν . 9 ε/ ν] ”/ 

σα ποιήσουσιω ὅοσυμιν διὼ τὸ ονομιὰ ρου» οτι ουκ. οἱ- 
ο / ᾿ χο Ν.Α / 2 - 

δωσι τὸν πεμψαντά µε. Εέμη ῆλθον καὶ ἐλάλησο αὐτοῖς, 99 
« / ε) ας η. δὺ / ο 1) μ. ν// 
ακαρτίαν ουκ εἰχον᾽ νυν ὃὲ προφασι ους εχουσι "περι 

, / « ” ε ώ Ν ” Ν λ ὕ 

σῆς ἁμαρτίας ὠυτω). Ὁ ἐµε ϱισὠν, καὶ τον πάτερα µου 05. 
” .) 4 ΝἈ 4 / . ο ” εἳ ” . ο «Ψ 

ψισει. Έντα έργα μή εποιήσα εν αυτοίς) α οὐδεὶς αλλος 24. 
ς / //ε / » Ὁ ”. κ νε / 
πεποίήκεν, αμιαρτίαν ουν εἰχον’ νυν δὲ καὶ ἑωρώκασι.» 

κ . «9 Ν Ν Ν / | ̓  »// 

καὶ ϱεμισήκασι χαί ἐμε καί τον πατέρα μου. ' Αλλ 4δ 
ϱ/ λ 0) ς λό ιά τα ἐ, ν) ” / 3 

ίνα πληρωέη ο λογος ο '' γεγραμµµενος εν τῷ νόµῳ αυ- 
ο συ ος ὁ / / Ὁ 2 ης ; 

σών' ὅτι ἐμίσησάν µε δωρεάν. "Όταν δὲ ἐλθη ὁ παρά- 96 
ἶ εἰ 2 λ Φ ενω Ν ο Ν α ο .” 

ἆλήητος, ον εγω πέρψω υμιν παρα του πατρος, το πνευ- 
” ” / Ὠ ε] ο κ ὕ ” 24 3 ν 

μα τῆς ἀληθείας, "ο Ὁ παρω του πωτρος Ῥεηπορεύεται» 

δο, εἰς ὑμῶς. 

(Ψ) καὶ. 69. 194, αρ. ΕΒἰτεμ. Ατπι, 

(0) Ξ 69. 194. 920. Μι. ο. 5ειπι. 

(α) δ6ᾳ. ΕΗΠ. 10. 99. 918 (ο. αἱ. 9.) 
Ἐν. 9, 94. 99. αἱ, 24. Μί.α, αἱ. 19. 
δώ. 16. αἱ. 3. 6ΥΓ. δώσει, 935. Ἐν. 

1. 6. 18.81. αἱ. 9. Μί. Β. Ε. ᾳ. | ὃῷ 
ὑμῖν] ποῦτο ποιήσω, ἵνα δ2ξασίρ ὁ πασὴρ 

ἐν τῷ υἱῷ. 69. 194. Ἅ(ϐ) Ξ Ὀ. εαπί. 
(9) Ξ ὮὉ. Αλί. Αγπι. Η. (εχο. Ὀσὶχ. 

{ου.) ΟΥΡτ.Φοπιε]. (4) ἦτε. ὮἨ ενα- 
ἐν, επί, (6) -ἷ- πεο αροδίοῖι πια]ογ 

εἶμδ, φιῖ πι]δὲί ση. Οἱ ]ιώο πιοδζδ, 19- 

[ους οδ[δ, δὲ /εοεγΗὲ9 εα. Ἀοπ εἷε οι πέ- 

ὅι5 υοὐῖο ἀἱθο; ο5ο δοίο, Φμ05 εἴερεγίπι. 

γοι. (050. 3.9. Μι.ἀ.τ. χ. χ. 
Αγιι. σαπί. - (8) ΒΡ4Η.. 1. 88. Ἀγτ. 
3ΥΓ, ϱ. Ίη πα. ε8Π{, Υετοῦ. οοἱ0. «οἳἩ. 

Ο0ἨἼγγς, οἶαπα Ἱη Μέ, 4 οοᾶᾱ. ὁμας. Ἐ. 
ϱ. {1) διὰ. 56. 6δ. ᾖ{(ἳ) ἐποίησεν. 
ΑΒΡΙ.. 1. 88. 88. 49. 69. 194. Μι. . 
χ.τ]. ΟΥ. Ἅ{(Κ) -ἕ µε. 69. 6ορι. 

Αλί, αοιμ, (1) απ. 61. 91Υ. Αυγ. 
Ῥετε. Ρ. (πι) ἓν σῷ νέµῳ αὐτῶν γι- 
γρλἉμµένο. ΡΡα1.. Ἱ. Μι. 11. Άγπι 

γυσ. Τε, Οτἱς, ΟΕ, (1) -- σὸ ὃν. 
1)1ο1}5, αγεορ., (ο). (ϱ){ µου, 



6ΑΛΡ. ΧΥ. ΧΝΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΠΝ. ΑΟΡ 
Ἡ 5 ων , πρ ος 6 ω Ν ” : 
07 εκεῖνος µαρτυρήσει περὶ ἐµου. Καὶ υμεῖς δε μαρτυρεῖτεν 

ο/ 2 α Ἅ ” . Φ ο”. 5 ” / 

10τι απ ἀρχῆς µετ έµου εστε. Ἱ αυτα λελάληκα 
ε ” ο Ν ” ᾿ / ΄ 

2 υμῖν, ἵνα μὴ σλανδαλισθητε. ᾿Αποσυνωγώγους ποιή- 

σουσω ὑμᾶς' ἀλλ έρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκσείνας 
ο” / / ” ” ο» 

9 ὑμόις, δόξη λατρείαν προσφερει τῷ 3εῷ. . Καὶ ταῦτα 
/ Τ ος ”- ᾽ 7/ λ / νο ο / 

ποιήσουσω " Ἡ, ὃτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν ποτέρα, οὐθδε ἔμεεε 

43 Αλλὰ΄ ταῦτα λελάληκα ὑμῶν, ἵνα ὅταν έλθη ἤ ὡὦρα 
΄ 5 ο” ” ο” ο” 1 ρω 

μνημονεύητε αὐτῶν, ὁτι ἐγὼ εἰπον ὑμῃ. ταῦτα δὲ ὑμῖν 
2 2 ο 2 ο “ γα εν λινκ /“/ .” ον 

δεξ ἀρχῆς οὐκ εἰπον, οτι μεθ ὑμῶν Ἱἤμην. . Νῦν δε 
ε Ν Ἆ ει 5 ” ” 

ὑπάγω προς σον πέρψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμιων έθωτος 
ἢ ” / -ω / ες 

6 με’ ποὺ ὑπάφεις: ᾿Αλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῶν, 

7ἡ λύπη Υ πεπλήρωκεν΄ ὑριῶν σῆν καρδίαν. ἸΑλλ' ἐγὼ σὴν 
” / ” 

ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφερει ὑμῖν, ἴνο ἐγὼ ἀπέλέων 

εὰν γὰρ Ζ -|- ινὸ" μὴ ἀπελθω, ὁ παράκλητος ου» 3 ἐλεύ- 
” Ν δ - Ό ο Ἡ δὲ 1” / ει Ν λ 

σεται προς ὑμᾶς' εὰν δὲ πορευζῶ, πέµψω αὐτον προς 
ε ” ΔΝ Ἀ ” / Ν 

θυμᾶς. Καὶ ἐλθων ἐκεῖνος ἐλέγξει τον πόσμον περὶ ἆμαρ- 

μ Τ ὑμῖν. 
[ 

Ὦ. 39. Θγγ. Ῥοῦς. Ρ. επί. ΥΘΓΟΠ. 
νετε, εοἱῦ. Ἠί]αν, Νοναίίαπ. Απο, 

γαρ. Νοππι]] αἀάαπέ οίαπα αἆ 
Ὅ Ῥεῖας σαπρό. (ᾳ) Υ9. 1:-205. Με. 
Ἑ. επιεΙ. (ἨὉ)ΞΑΡΕαΚΜΣ. (δι. 
ασ.) 10. 11. 96. 401 42. ὅτ. 64. 12. 
108. 116, 118. 191. 191. 142. 145. 

161. 995. Ἐν. 9. 3. 6. 18. 19. 24. 56, 
49. αἱ. 44. εἰ ῬΒατβογ, Ἰ. Μι. Β. Οἱ5. 
Η. Εἱ5. Υ. αἱ. 15. Ἐά. Ἀγτ, Ατγ, Ρε(. 

Ρ. (Βγτ. Ρ. Ἰαῦαί ο. αδί.) οίἡ. 8ἶαν. 
(ίεχε. 9. 9.) Ἀαχκ. γιΐς. πας. ν6ΓΟΠ. 

{055. σαέ. Μπα. πιατί. {ογ. {οἱ. ΟΥΓ. 
Ο0πτγς. (οεῖαπα ἵπ Με. ὅ «οἆ.) Τάσο- 
ΡΗΝΙ. Οσρς. Ιωποῖε. Ἀο]ο]ία ἵα Μέ, 

11. (απαπινίς αῦεπίέ (οχίᾳς.) ὑμᾶς. 
τὸ. 86. Μι. α. 10. εἰς ὑμῶς. 33. 69. αἱ. 

4. (8)ΞΡ3 βγγ. Ρεις, ρ. οαΠέ, νοτο. 
γετοῃ. ΟΠ1Υ8. είῖαπι ἵπ Μέ, ὅ οοἆᾱ.[ 
-- καὶ, Ατι. (0) αὐτῶν, μνημονεύητε 

5. ωνημονεύσητες. μνημονεύετε. [,. 42. 09. 

106, Ἐν, 6, Μί, 1. Λἲς, Υα]ς, νεα 

ΤΟΠ. οοἱϱ. Ὀγίχ. ΓΟΥ. «οΓΏ. σοΥπη. Γ098. 

ραι. Μπι, ΟΥΡ, αὐτῶν, μνημονιύητε 

αὐτῶν, ΑΒ. 194. αρ. Βϊτεῃ, 9203 

8ΥΓ. οί!Π. αὔτη, μνχμονεύητε αὐτῶν. 
161. μνημονεύησε. Ἡ). 6δ. Α:πι, Ῥογβ. 

νν. Ἀ]αν. τ. εἱ εᾱ. οαΏί. γεις. 

(α) εἶμια Ἐν. 58. ()ξ1δ]καἱ.8. 
(7) πεπάρωκε. αοίμ. (2) -- ΑΡΗΠ. 
10. 38. 396. 40. 43. 5Ἴ. 61. 62. 69. τὸ. 

106. 116. 191. 191. 980. 995. Ἐν. 9. 

3. 60. 18. 19. 94. 36. αἱ. 46. Μη, Β. 
υἱ9, Η. 5. Ῥ. 51. 1. Τὰ. Όντ. αίτ, 
Άγπι, ἄοιΠ. βίαν, νογοη. -τετο. δεῖκ. 

οοἱΏ. Βας. ΟἨΥ7Ε, (είἶίαπι ἵπ Μ. ὅ 
οσο.) Ούτ. Πϊεγος. Ὠμοί, ΤΠεορηγ]. 

Νοναίίαπ. Ἠίευ. ΑΠΡΓ, τοδογ, Μ. 

(α) ελέῃ. ΒΙ,. 99. 01978. οίἶθαι ἵπ 

Μί. 6 εοἆά. εἰσελεύσεται, 15. αἱ. 9. 

 (09)11. 64. 149. Εν. 18. αἱ. 9. Μη, 
Ψ. ΟΥΓ.Ιη (εχία, 5ο αἰ{ἴπσεγε νὶὰς- 

έάτ τπ οοιππαθηία 



496 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΝΙ,. 
Φ .μν Ν Ν / ον ΝΔ / λ 6 ἵ 

σίας, καὶ περὶ δικαιοσύνης, καὶ πεβὶ κρίσεως. Περὶ ἁμιαρ- 
/ Ν α΄” ο 2 / /“”/ .. 0 / Ν ὃὸ . ε 

σίας μεν, οτι "οὐ πιστευουσιν εἰς εμ.ξ. Περι Ικαιοσύνης 10 
δὲ υ λ λ / ᾷ ο ν Ακ, ον ι) 2 

έ) οτι προς τον πατέρα -Ξ µου ὑπάγω, καὶ ουκ ετι 
Ἔὴ Ν / 4 κ 1ά .ὖ- κ 

οεωρεῖτέ µε. Περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ πόσµου 11 
/ 3 / / ] 

σούτου κἐκριται. Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγευ ὑμῶ, ἀλλ ου 13 
΄ ”/ / ! Ν / -” . 

δύνασθε ωστάζειω ἄρτι. Όταν "δε ἔλθη εκεῖνος, το 15 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑρμᾶς 1ο» εἰς πᾶσαν τὴν 
9 5 ελ” « ” / )] 

ἀλήθειαν. ] οὐ γὰρ λαλήσει ἂφ εαυτοῦ, ἀλλ' ἑόσω ὧν. 
ἾὮ ο / “” / λ 8 οσ ό ᾿ ” ε ο 

ΦΛουσῆ» λαλήησευρ χα τώ ερχορενα αναγγελεί υμυ. 
ρω 2 “/ η - ο) 

Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὁτι | ἐκ τοῦ ἐμοῦ. λήψεται, καὶ 14 
. ΝΕ’ τν / ο’ 2/ . ΝΔ 2 ΑΕ : 

αναγγελεῖ ὑμῖν. [Πάντα ὅσα Έχει ὁ πατῆρ, ἐμώ εστι. 15 
λ ” ιο τς, / 

διὰ. σουτο ειπον 

» ε υ Ν ιν 

λεί υμ. ἨΝΙικρον, και "' 

3 » 2 ωά ἳ  «ώ 

οτι ε του εµου λαμδώη” και α)οΥγε- 
5 ω / . 

ορ ου Φεωρεῖτε με" καὶ πάλιν 

μικρὸν, "καὶ ὄψεσθε µε Ὁ--- ὃτι Ρ Τ ὑπάγω πρὸς τὸν 

, 
ὑ Ο92 ἐν σῇ ἀληβεία πάσῃ. . λ ήψεται. 

(ο) εὖ πιστεύετε, Ἐν. 44. οὐκ Ἰπίστευσαν. 

64. 12Τ. Α]ῑάξ, Ῥους. Αττ, ΑΠ. 

γυ]ς, νεις, Ὀτῖχ. οϱ1. οοΓΌ. ΘΕΓΠΙ. 
σαι. Μπι, πιατί. ἔογ, (οἱ. Οτ]σεπῖς 

θοἱιο]ῖοπ Ἰη Ἠί. 4. ΟΘµαρεί. ο Ν. ἘΤ. 

(4) Ξ Ὦ1,. 1. 99. 151. Βατῦεγ. 1. 

Τὰ. Ατγ, ΟοΡί, Φαμίά, μι. 8ίαν. 9. 
γι]ΐσ. Τί. (εχο. Ὀεὶκ. εοἱϱ.) ΟΥ5, 
ΟἨσνς. (είῖαπα ἵπ. Μί. ὅ οοἆᾱ.) γ- 
οίοτΊἩ. (ε)Ξ0ΕΏ. Ἐν. 19. 28. Ατπι. 

οαΠ{. επἶπῃ, νοτοὮ. «ο Ὀ. σοτῦ. ἔρ5, 

(9) Ὁ!,. 1. 99. εαΠί. νετοή. «010. 
ΟΥ. 5επιο]. 0οάᾱ. αρ. Λας. πρὸς πᾶ- 
σαν τὴν ἀλήθειαν. Μί. 5. Ἠθ6δροης. αἆ 
ογ{λοᾶ, εἰς σὴν ἀλήδεαν πᾳῶσαν. ΑΡ. 

Ουἶσ, Οἵς, Ἐν», ΟΥΥ. Ὀἱ9, (1η τοχία αί 
τος) ΟΥτ, Πϊογος. .ζοεεδίέ υο5 οΊιπΕΠι 

υεγ]ίαίεπι,  π]σ. Γο55. εί, {ογ. Μπα. 

Άις. 4οοεδῖί υ05 ἓπ οπιπἰ υεγέίαίε, «οἱ ῦ. 
| αν Ξξ 2998 (6) ὧς ἐὰν. Ἐν. 99. 

30, 5 ἔὰν. 9. | ἂν ΞΒΗΙ.. 1. 99. αἱ. 9. 
ΜατοεἩ. αρ. Ἐπς. ΟΥΓ. Πίεγος. Όροι 

ἆο ΛΙΝ, Πρίρπ. (1) ἀχούσι. Ὦ. 5η. 

1. 90. Μί. ο. Ρἀ. Ὑπ]ς. σα. {ωγ. 

Οἱ. (αἴία. οὐ, πέ τες,) Ματοεί], 

τι ο) ολ 
το Ο) οὐκέσι, Ρ εν ἐγὼ. 

1Ψτ. στο. ΗΡΙΡΗ, Ύ 1οξοσῖη, 5επιε!, 

μ--- 
6 

ἀκούει. ,, νογοι. Ε05. Απιῃῆς. 8επις]. 

(1) ἐξ ἐμοῦ. 64. (κ) --- ὐωῖν. 1,. α]. 

4, Μι. Ἡ. 5. Ἁγτ. πἲγ, Ῥετς, ῥ. ΑΡ. 

(1) ΒΡ (5ἱ.β.) ΕΕΞΠΙΜΡΒ. Ἐν. 9. 9. 
6. 94. 96. 49. αἱ. 80. Μι. Β. 019. Η. 

Ρἱ5. Υ. αἱ. 18. Εά, 8Υτ. Ρ. γετο, 015, 
8ἱεχ. εἰ Ἠϊετοδ, Ἐρίριμ, Ῥείτ. εηί, 

Ρ]οί. (α) ΒΗΏΡΥ. 1. 1. 99. 95. 
Άτπι. 8νΤ. ρ. ἀσία, Βἶαν. γηἱς.νε- 
τοῦ. {0Υ. «οἱ Ρ. οΟΓΏ. 5ετηι. {059, ρα{, 
Μια, Οεἷς. Ο5στ. ΝοΠΗ, 0Ἠ515, είίαπε 

ἵπ Μίέ, «οὰά. ουἵ ἵππιεῃ νατίαηί. 

(ο)Ξ0Ο1ἱ5. (ο) ὅτι... πασέρα, Ξ 

ΡΡ1,. Οορί. αρ. ΜΗ]. Βαβίά. οαΠέ, 
νοτοη. νεῖς, «οτῦ. αρ. 8αῦαί. Οτἰσ. αί 

ν]άείας. (ϱ) ἐγὼτΑΓαΗΚς, 1, 

1]. ὅἹ. 64. 09. 19. «194. 121. 191... 

149 151.918. (ο. αἱ. 9.) 229. 990. 

290. Ἑν. 2.6. 324. 49. ΑΠ. Μι. Β. 

δεηιε]. Ἡ. Ε5. . αἰ. 16. Εά. ντ. 
υἱτ, Ῥοετε. Ρρ. βαν. Υυἱς. Ὀεῖχ. οοτς. 

{ου. «οἱ 0, 6οΓΠΑ. ἔο8. σαί. Μπα. ΟΥΓ. 
01 ΓΥ5. (ειίαπα Ἱπ Με. 6 οοἆᾷ.) Τήεο- 
ΡΗΥΙ. 1 Παρεπέ 6ορΗ. Α.Επι, σοίἩ, Αν 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 407 

.” άν α Τζήπον οὖν ἐκ τῶν ο αὐτοῦ σεὸς μμ 

6ΑΡ. ΧΥΙ. 

λους" τί ἐστι τοῦτο, ὃ λέγει . πμ μοὶ "οὗ 9εω- 

3/ τν ο 
ηδί πό ή πρὸς σὸν κά, . ἩἹ Έλεγον οὐν' σουτο 

| 
| ήε ο έδωυ 4 ιο 
ι. ρεῖτε «νο καὶ πόλιν μικοβὂνν κου ύψεσ ε με "και οτι 

{ 
| 9» λαλ τν σί ἔστιω, ὃ λέγευ σῦ νά ; οὐκ οἱ ΟΓΗΕΝ, σί λαλεῖ., 

19 Ἔνγνω 3 νι ὁ ἰησοῦς, ὅτι ἠθελον αὐτὸν ἐρωτόῖ, καὶ εἶπεν 

: 7 αὐτδῖς" ινα περὶ τούτου ζητεῖτε μετ ἀλλήλων, οτι εέπον» 
η -- απη, λ / λ Ζ 1 ϱ)Ιρον» καὶ οὐ ο Νώὴ μα κωὶ πάλιν μέ καὶ 

20 ὀψεσθε με; ; ᾿Αμὴν ἀλνῆν λέγω ὑων" ὅτι κλαύσετε αϊ 
υ δν 

Αρηνήσετε’ ὑμεῖς, ὁ δε κόσριος η ρμς 6 

λυπηθήσεσθε, ἀλλ. 
ς 

2 λύπ τή ο εἰς γαρὰν λα 
ο... λ 5/ / 

2ι1 Ἡ Υυνη» οτον τεκτη λύπην έχει όρσι {λθεν ἡ Ἴ ώρα αὐ- 
ο. ο πΨ .. ν / ᾿ ./ ; τν 

σης οταν δὲ Υεννήση το παιδίον, ουν ἐτι Μνήονευει της 
Π 

/ λ Ν ο, . ο 3/ »-- 

ἀγλίψεως, διὰ τὴν γαρὰῶν» οτι εγεννήθη Ὁ ὤνθρωπος εἰς 
| νεο κ δὲ δν / νο ανςς, 4ἱ / 
| 22σον κοσμου. Και υψεις ουν Ελύπην ϱεν νυν 5εγετε" 

. ; σοι ε ὁ ν / ο ζώμ ιο / 
πάλη δὲ ὀψομαι ὑμᾶς, καὶ γαρήσεται ὑμῶν ἡ μαρδίω, 

2 [1 επ η ο ας Μια. σα 
20 λα την χαροαν υμων ουδείς  Φ4Ρεί σῷ υμων. . εν 

χ Τ οὐ». 

Ἠαβροεί ΟτΙς. ΟΕ. ποί. π. (8) πενθή- 

σισε. 194. 918 (ο. πα]. 2.) 990. νετοῃ. 
νειο. «ὁτὸ. εοἱῦ. 1) ΒΟ.Ι. 
«ορί. Αγπι ΒΥ. Πάθ6γος. (οί, οθ5έ. 

γοτοῃ. νετο. «οἱ. εοτΏ. Ργῖα. ΟΥΡ. 

(ε)Ξ-50. 191 | ὥρω] ἡμέρα. Ὦ. (58ἱ. 

(α) Ὑς. ΙΤ: ἔλεγον οὖν. σί ἔσσι ποῦτοι 

ὃ λέγει ἡμῶν; οιηὶεοί οποίος, 69. 

(1) οὐκέτι. Ὁ. οτ. 194. (6) Ξ 106. 
Ἑν. 1δ. Μι. ΗΠ. εεπιο!. ᾱ. εἰ φιοᾶ 
αἰαχᾖέ, νετοῃ. Ἱίεπα «οἱο. (6) 

ΕΜ. Ἱρ. 194. Μί. ο. δεπιεΙ. ο. 11. 
διαν. 9. Τυὶς. Τί. (χο. σαπέ, Ὀγίχ.) 
Ὅπεδρ]ν. (α) ὓς. 18: σί ἐστι τοῦτο 
πὸ μικρόν: οὖν οἴδαμεν ὃ λέγει (σί λα- 

λες) οπα]εκίς γο]ἰ(μῖς, Γ Ἐ σαπί. νουθη, 

νετς. Ἱίεπῃ Τ]1. Ἐν. 326. Μι. τ. ἔλεγον 

οὖν. σί ἐστι ποῦτο ὃ λέγει μικρὸν εὖκ οἴδα- 
μιν. Β. ἕλ. οὖν" σέ ἔστι τοῦτο τὸ μικρόν; 
οὐκ οἵδωμεν τί λαλεῖ. 1. 69. 134. Αιπι, 

σος. ΑΙ αἰῑέου, [ ἔλεγον.. . μικρὸν 

«Ξ- βαν... ο Όν 5. 45 

Ἁ]ϊας, Οορί. ΆΑγιη, Ῥο6γ». ῥ. επΠ{.νε- 

τοη. νετο. Ἱέοια ΟΥἰς. δὲ. 98. 101. 8υτ. 
αἰγ, Ῥετς. Ἡν, Ὑ υ]σ. {οβς. Ὀν]χ. Γογ. 

ἑφαῖ. Μπι, βετηχ.πιαγί, Εἰ, «οἳ 5. «οτΏ. 
ϐ) -- ΑΛ. 90.91. ρα, ΄ (2) Ξ Άτπι, 

ους. 1. 

β.) Μι. τ. Ἀυτ, Ῥουβ. Ρ. οπΠί, νετοη. 

νοτο. ο0ἱΡ. οοἵδ. ΑΙΠΠΟΣ. κδεπε]. 
(4) λύπης. Ὁ. (8ἱ. β.) εαΠέ, ο]. ἔοες. 

Απιου, (ο) --- ὁ. Ἐά. (8) νῦν μὲν 

λύπη». ΒΟΣΡΙ,. 1. 230. Μι. ς, 11. 

ΦΥν, Οορί. Αγ Ὑυἱς. «αηέ, ν6ΓΟΠ. 

Ρτ1Χ. ἔος, οοἱῦ. ΑΠ. ΟΙΥΥς. απ Μι. 

3 οοᾷᾱ. 5) ἔξεσε, ΑΡΙ,.49. 191. 
α]. ὃ. Μί.ς. 11. Βαν. 9. 8. ε8Πί. νε- 

ΤΟΠ. Υοτο. παΓέ, Απΐοςη, ΟἨΓΥς, ἸἨ 
Μί. 8 «ο. | οὖν μὲν λυπηθήσεσθε. 

ΟΗΥΥ5. οίίαπα Ἱπ Μί. 9 οοᾶᾱ, (1) ἀριζ. 
ΡΡ3Σ Ὑμ]ς. οπηί, νετο,. «οΏ. 605. 

εοἳῦ. ΑΠ, Ηί]ας, ΟΥρτ. ()ΞΜίς, 

2. ΟἨΥΥ8. οίίαπι 1 Μι. 4 οο4ᾱ, 
ύλ4 
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9 / ” ο / .) Ν ιν) 3 / ει / ” λ 3” 4 

ἐνεωμή τη Ίμερα ενε ου. εβθωτήησετε οὐδεν. [ἀμὴν αν 

ιά αἰτήσητε τὸν πατέρα 

0ΑΡ. ΧΥΝΙ. 

νά εκ χε ερ αι ο Ἀ /4/ 

λέγω υμμ' "ξοτι ΄οδοσα αν 
η υ 0 / “/ / ε, 4 ”/ 2 ..{ 

εν τῷ ονοµατί μου, δώσει ὑμ. ] Έως αρτι ουκ Πτη- 24 
δε ᾿ - . / . ) ” Ν / ϐ 4’ 

σατε ουῦεν εν τῳ ονγθματί µου αιτείτε, οί λήψεσ εν νο 
ς α ὸ Ὠ ϱ ον ϱ Αα λ; / ’ τ ”- α Λ. ἁ 

Ί χαρο  Όμων ᾖἨ πεπληρωμενη. 1αντα εν παροιίας 95 
να ε 2/ ϱ “ 2 ψ., 7 

λελα)λ.ήκα υμ᾿ , Τ έβχεται ὠβα» οτε ου ετι εν παρο!- 
/ λ λή ε ] ΔΝ 3 Ἡ / ΔΝ ως ἵ Δ 

αές λαλήσω ὑμ, ἄλλα παρρησια περι του πατρος 
Ρ -, - λν « ο” ΤἘ ... / ” ο / 2 ο. Ὁ' 2 / 

Οοα)ογγελω υμευ. Ἐν επεμητή μερα εν τῷ ονοµατι 26 
) Ν 2 / ε α σα ΑΝ, λι Ὁ / 

µου αἰτήσεσθε' κωὶ Ιοὐ λέγω ὑμῶν, ὃτι ἐγὼ ἐθωτήσω 
ΔΝ / Τ Ν ε - Αὲ Ν μι . ε Ἱ λ .. 

τον πᾶτερω "περί ὑμων. Ότος γρ ο πωτήρ Φιλείτ 
ε » ύά ε κ” ει) ον ιν, Ν / /“”“ 

υμας, οτι υκεις εµ.ε πεφιλήκατε, "καί πεπιστευκωτε, 
”/ ᾿ λ αλ Ν ” -//{ Σεν . ι . 

ἕοτι" εγω παρὰ του Ἀ εοῦ. ἐζῆλθον)' Ἐξηλύω παρὰ 98 
”” λ κ). 4 / υ λ / / 5 / 

σου θτροον κωὶ ἑλήλυθα εἰς τον αμαή παλ οφίημιε 

σὸν αόσμον, κουὶ πορεύομιαι προς σὸν πωτέρῳ. Δάγουση 29 

ωῦσῷ 6ἱ {μαθηταὶ αυτοῦ" ίδε, νὺν "παβῥηκήη λελδΐόν κο Ὁ 
/”’ 

παροιµίοιν οὐδεμίων λέγεις. Ἀῦν ὃ οἱ (θοιμωεν.. τοτι οἶδας 90 
λ ] / 2/ ευ, με ώ ”. ὁὸ ΄ 

πάντα, καὶ οὐ χρείαν ὄχείς, εω τίς σε ερωτά ἐν τούτῳ 
΄ δα θὰ ὴ ” Σον // ᾿ / ια 

οσιστεύομωεν, ὅτι ἀπὸ «εοῦ ἃ εζηλθες. Απεκρίθη οὐ- 9] 

2 ᾿ 

ο ὤν σι. ο ερ αλλ. Ρ 00 ἀπαγγελῶ. 

50 ΒΛ, ἀδ. Ἀντ. μάς. Ῥουρ. (9) 51, 9. Ἐν, 96. Ὅ1). ὅτι ἐγὼ 
6ορί. βαν. 9. Ὀῖε. 8. Ὑμῖς. ΕΠ. (εχο. παμὰ σοῦ πατρὲς ἐξηλθον, καὶ ἦλόον εἰς 

γετο. εοἱ0.) Οµ5, Όντ. ΑπιΏγ, σὺν κόσμον, πάλιν ἀφίμμι εἰς. Ὁ. ςαΠΙ., 
(1) ἄντι. Β0Ρἱ.. Οορί. δαν. 2. Ρῖ5. 
γυΐς. ἴι, Ὁνίς. ΟΥτΤ. Απιζγ. ἄν, Α. 
146 Β]αν. 9. δοπηεΙ. ὃ ἰὼν. 49. 69. 
αρ. ΜΙΙ. 191. 145 ἵπ πα. Μι. 1. 
(πι) Ξ Εν, 44. ΒατΏετ. 1. Νοππ. (1ής 
εἰίαπι 5. 5εα.) Ροδέ δώσει ὑμῖν ΡροΏ ΗΕ 

Ῥ6ΟΙ,.. δαμίά, Ου. ΟΥ. αἰἰσυδί, 
(α) ἡ ἐμὴ. Μι. 11. (ο) 5 0ΧΡ1Η. 
1. 99. 69. Ῥατρου. ]. Ώά. 8γτ. Οορί. 
δα Πἷά. Ασια, Υ μἱς. ομΠέ. νετοῦ. νετς, 
{ου. Γο55. δοτιι. Μπι. σαΐ. Οτἷς, αρ. 
Ἠγοίςί. καὶ. ΟΝΓΥ5. οίίαια ἵηπ Μί, μ. Τ. 
(9) ΑΡΚΙΙΜ. 99. 958. 49. 1458 
(4) Ξ ὁ Ξ Π.Χ παπον ΕΠΊΠΊΕΓ. 
(τ)Ξ:96. νετοή. «οἳῦ. Λας, Θιισδί.ο 

Ν. Τ, ἡμῶν. μι, η, περὶ ἐμοῦ. 195. Εά.. 

ίσια νετοη. οοτΡρ. Μια. ραί. (1) 

Ἐν. 99. νοτοῦ. 6ΠΙΠΘΓ, Ο1Υς. είῖαπα 
ἵη Μί. ϐ ουἀάά. Θ.8ί, ο Ν. Ἐ, 

(Σ) πατρὺε ΒΟΧΡΙ,. τι. Μι. Α. 8ὺτ. 

ΑΝ. ρ. Ρεν. Ρ. Οορί. Φαμίά, 383, ρ. 
πας, οα5{. ΟΥτ. αἰοαρὶ, Ὀίαπααα 

εοη]πησαπέ «στὸ. Μπι. ρα. ()}) -ε. 

καὶ ἥκω. 69. 194. αρ. Βίτομ. (1119. 

αἰἰσυυ], (2) ἐκ. Β1.. 98. ΜΙ. 8, εα. 

ογε, Υ ἱείοτῖπ. ὦπὸ, 0115. οίἶαπα (να, 
οτ.) ἵη Μέ. 6 οοἀᾱ. (α) -- ἐν. ΒΏ, 
εαηέ. δίο εἰἶααι ν. 35. Ὦ. οαπί, 
(9) ἐγνβκάμεν, 69, γινήσ μοβ. υεῖχ. 

(ο) γιώσκοµεν. 39. πωπισσύκα µε». Μι, 
ϐ. (4) λλήλυθας. 69, 124. Εν. ὃ. δι». 
νευς, ὈΓΙΧ. {ο]. ] 



μα λενε 

σΑΡ. Χνι. ΧνΙ. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ. 499 
Ἱ ω. ο αι. ΑΧ 6 ΄ “τ.α ὲ νι ν 6) ) 
| Φόποις οσους αρτι ᾿πιστενετε 1 ου, έθγεται ὠρω, ου 

έ 

ο ον 

” // } ; υ.. . ο 3 Ἆ ἃ Ν 

νυν ἐλήλυθεν, ίνα σµορπισθητε ελαστος εἰς τὸ {δια καὶ 
”. / 5 ο” Ν |] αν / ιό « λ » 

έρυε µονον ὤφητε. καὶ ου” εἰμέ μόνος» ὃτι ὁ πατηρ ϱωετ 
9 οα.., 3 - [ὰ -” σα 9 2 κ ο ά 

| ὤδεμιου εστι. Ἴαντα λελάληκα μή, ένα εν εμιοί εἰρήνην 
“/.” 7 υ. ά / ο. ) χ -- 2 ΔΝ 

ἔχητε. ] ἐν τῷ Ζόσμῳ ΝλίΨψιν ὄέχσε" ἀλλὼ Φαρσεῖτε, ἐγθ 
/ πλ. Ν / 

μεν/Άηκα τον Χὸσρο». 
-- ν / δι» ” Δ ι] ” “”/ Ν ] 

-ᾱ-- αυτα ελάλησεν ὁ{ῆσους, κωὶ Ἀοοέπηρε τοὺς ὀφθαλ- 
ὶ κ. ς - ] λ η) Ν ϊ κ.α . η. Ις 3 ζα, 

ους ὤντου εἰς τον ουβΩνο», '---και ειπε" πατεθ, 6λ.ή-- 

1 ό ε ϱ . /ῳ / λ ελ ϱ/ Αά ὅξ ἑ-- 
λοῦεν η 4ρα δόξασόὀν σου σον υἱόν, ἵνα Ἱ---καὶ ὁ υἱός 
. //. / Α 1/ .] ο 3 / 

πι σρυ δοξώση σε Καθώς ἔδώκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 
κ Δ [ολ ” εἰ δἐὸ - ἁ οι [ο ὃ / ς 3 . // λ 

σαρΆος, ἴνα παν, ο θέδωκας αυτω» ' ώση αυὐτοις ζωην 
μα ϱ/ μις 18 6 9 λ 5 / ορ 

9 οἰώνίοι. Αὐτη δε ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωη, νο γώσκωσέ σε 
Ν Ζ ο λ Δ λ «ἱ 9 / ε] η 

σον µόνον Ὁ ἄληθιον «7εον, καὶ ὃν ὠπεστειλας, {ήσουν 
καὶ. λοιν ΣΧ / ” Δ ο» ρω Σ / . , 

4 γριστονς. Γδγω σε ἐδὀζωσα επέ της γής᾽ σο εργον αεσε- 
α.. ” ἃ κ/ / ο , λ .” / ; 

Φ λείωσαν ο δέδωμάς Φου ένα ποιήσω. Και νυν δόξαισόν 
λ / ΔΝ - .” 4 α΄ Ν υ 

{8 συ παώτέθ; πορο σεαυτω» τῇ δόξη, Ί 66002» "προ σου 

η , : 
2 ἔπαρας οηιίδ80 Ῥοδίεα καλ. 

3 α 

{ε) Αβρεαιοε Ἱηίογγοσαίίοπε, Εά. 8ΥΤ. 
Ῥοτ». Ρ. Ῥετβ. πα. (Ηἱ έτος Ἱπρετα- 
{ἶνε, οπιΐθεο εἰίαπι ἄρτι) Ῥεχε. Υη. 
ὑτῖχ. Νοππ. εγέεἰίε, οσπες. (ΕΞ 

ΑΡΒΡΣΙ. 98. 0ορέ, δαἱά, σαπέ. ἤδη, 

101. Νιὶσ, Ἡ. οχκς, Ὀμχκ. (6) ΛΟΕ 

151 οὐ πο. το. 118, 191. 181, 
149. 145.900. 935. Ἑν, 9. 6. 86. 43. 
8]. 99. Ρ]γεδνε, Μί. ΒΗΥ. αἱ. 15. 
Σι. (εἰίαπα 8έ. ὃ 1η Ἰπθ]ος ερΠα]π]α- 
«απι) ντ. υίτ. Οορί. Μπι, 055. Εου. 
᾿Οοηκέϊέωέ. Οεἶς. εᾱ. Έως, ΟΥτ. αρ, 

Ὑείςίι. Τασοάοτεί. Βαθί. Ῥτοεορ. 
Ὀίαιπαπε ΟΥΡ. Ἅ() ΒΟΣΡΙ..1. 
16. 98. 09. 194. Εναησοαἱριαπία, (ας 

ο Φϊς ἵα παεάία Ἰεοίῖοπο, «οηδοπετιπέ 
{οτε οπα Τες.) Οορί. Ιαν. 2. δειηεὶ, 

ἡυἱς. οαηέ, νετοπ. νετςο, [ον, Οὶς. 
Οι, Ἅᾖ{() Ηάοπιζεχο. ἃαν. 9.) οί 
Μί.Η.ο,  {(ἱςΞ Εν, 18. 93. Με. 
ο Ε, (πΗή0 ἠεσέίοπίςς αξἰδί αῦεπ{(.) 

Ἀοπῃ, (1)ΞΑΒΡ. 1. 96, 91, 8γε, 

υἱτ. Ατγ, Ώεθς. Οομέ, ἀοί, γμ]ν. τε, 

Οτίσ. εεπιαἰ. ἈΝοππ. Ἠίατ, Απιος, 

(Ναῦεπέ Ὑἱοίοτίη. δι) {αι)- 

Β03 41. 64. οαπέ, εοτὺ. ΟΥίς. δεππε!, 
(α) ἔχῃ, Ὁ. εαηέ. Αιξ, δώῴσῃ αὐτῷ. 1. 
88. 9Υγ, Οορί, Ην, Υἱοίονίῃ, δώσε 
αὐτοῖ;. 69. 106. 118. 124. 181. 10τ: 

Εν. 5. 94. 96. αἱ. 96, Μι. Υ. αἰ. 19. 
Ρά. |. πωντὶ, ὃν δέδωκας αὐτῷν δώσῃ, 

Άγια. {(ο)--- εἰνοτρη, ΟΥΡί, 5.6ρᾳο, 

Ψποίοτῖπ, Νοναίίαῃ, Ανποῦ. Ῥβας 

ραᾶ. 9πα-.ἱ. ο Υ. Έ, | ὄληθνὸνξ-εοτὺ. 

| 9εὸν] Ώοπιίπιι, Ἀτποῦ. (ϱΡ)-{ εἰς 

φοῦσον πὸν κόσμον. Ὦ. επ! (4) τε 

λειώσσς. ΑΒΟΙ,. Ἱ. ὦδ. 49, 6ορίέ. 

Αι. 8γγ. Ρ. πῃἹ9. (9ἱο εᾱ. ο, αθί.) 

εους. Ον. αἰϊαποίῖθς. (8οἆ ἵη (ετία 

υέτες.) Ηἰ]αῦ. 68µπε1. Π1οΓ, 1019 ΟΡεΡε 

οοΊιδπΙπιαίο ἠμοᾶ εἰο. νετοῦ, || καὶ σὺ 
ἔργον ἐτελείωσα, Τ). οπΏ{. (ϱ) παρῷ 
σοὶ πρὸ τοῦ πὸν κόσμον εἶναι. 9]ν. νους, 

Ρεὶκ, Ο]5. επι]. Νοναί]αα, Η λος, 

οΕ9 
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ν ) . . ” 

σον κοσµον είναι, παρὼ σοι. ᾿Τφανέρωσά σου τὸ ὄνομα 6 
“1 λύ 

σΑΡ, ΧΝΙΙ. 

Ας 8 ή / ς ἃ δέδ / 2 νι - 4 . τοις ανύρωποις» "οὓς δεδωμῶς μοι εΆ του κὐσμου' 
νὰ ή. λ 2 Ν  ῳ κ / ἷ 
σου, κοὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας᾽ καὶ τον λόγον σου σετη- 

/ ω ”/ “ ο ο / / 

ρήκωσι. Ἀυν Ἡ ἔγνωκαν, ὅτι πάντα, ὁὃσω δεδωκάς μοι 
Ν ο Ὁ 6/ ε λ / / . /’ 

παρα σου εστω. Ότι σο ρήματα, ὢ δεδωκάς μου δε- 8 
ὃ η, λ ο οἱ χ κ σι {δι ῷ 
ωκα αὐτοῖς' καὶ αυτοὶ ἐλω/θον καὶ εγνωσαν αληέως» 

ο“ ν Ό.νὸ2ον /”/ ο) / ... ΄ ε] / 

οτι παρα σου 7 εξηλθου, καὶ επίστευσαν, οτι συ µε ἄπε- . 
2η Ν Ν . -” η ” , λ ” / ΄ . 

στειλως. γω περὶ αυτων ερωτω' ου περὶ του λοσµου 9 
: ω. 3 . νο / : ϱ / αι 4 λ 
εθώτων αλλα περι ὧν δεδωκάς μοι οτι σοἱ Ζ εἰσι. Και 10 

ΝΑ λ / 9 κ . νν δό 7 Φα 3 λ αλ δό 
σῶ εμὼ πάντα, σά ἐστι' καὶ τὼ σὰ, ἐμώ' καὶ " δεθόξα- 

// 2 δε Ρ ΜΗ, νλ ναό κ.κ 
σµαι εν αυτοίς. " Καὶ ουκ ετι εἰ εν τω κὀσμῳ, καὶ 11 
[ο η) ” / Φ ι 3 . / “/ ο πό 

ουτοί εν τω χοσρω είσέ» αι έγο6) προς σε ἐΡΧΟΑΙ ΟΕ. σπο- 

6/ / Ν 5 ο Ἡ /; ἆ αρ δεδ 

σερ αγίεν τήρησον αυτους εν τῷ ὀνόματί σου," "ῥ" 9εδω» 
/ ιά .” εἡ Ν Γε ω ἡ 5/ . 19 

χάς µοἱ ένοι ὦσιν Ἐν, καθῶς } ἡμεῖς. Ότε Ίμην μετ αυ- 

. ε 

ου. 

(αλβ αξ τος.) 111εγ, Λας. (514, παρὰ 
σοὶ πρ) σοῦ γενέσθαι πὶν κόσμον. Ἰ). 8α- 

Πἱἀ. οππέ. ίοπι ἴτρη, Νοναίῖαῃ. 5ε- 

πε], ΟΥΡ. Λας. αοαδ]. (5) Βε- 
οπου ας Ἰαπσυιπέ 1, ὅ6. 40. ΛΗΙ, 
Οτ]ς. ΟΥν. ΤΠεορΗγΙ. (8) Οµπέαμέ 

εἰμι ἓν σῷ κόσµω, καὶ ἓν σῷ κύσμῳ εἶμι. 

ΓΡ. «απ. (ἀ) -- καὶ ὅτε ἤμην μετ) 

αὐτῶν (-- ἓν σῷ κόσµῳ, Ὦ3 3 ση) ἐγὼ 
Γ ή α) Ν Ἡ ον ἆ ./ δα 

ἐτήρουν αὐτοὺς ἓν σῷ ὀνόμασί συ. Ὦ. 

σαπ{. Ἐαάεπι τερείαπίας νς, 56η. | 
ὀνόμαπί σον 34 ὀνόματίσοευ ν».]2.]--59. 

σὸὶ, εἰ ἐκ τοῦ κσµου ἦσαν εοη]αησαπέ 
τὸ. Με. ἆ. Ἀοποϊῖίου ἵπ Μέ, 11. έος. 
(4) ἔγνωκα. Ἱ. 118. Ἐν. 95. 96. 44. 
ὤντ, Ῥετς. Ρ. 92. Ρ. ἵπ πι. 981. Εἱθ- 

ος. ο{Π. τογύη. νετς. Ὀσὶχ. «οτΏ. 

εοἱυ. Ύἰοίοτῖπ, (ποῦ Ηἰίαν.) θπἱάαπα 

ορ. ΤΠεορ]λγ]. ἔγνων, Οπἱόάαπι αρ. 
ΟιΓγ8. ἔγνωσαν 8. ἐγιώκασιω. ΑΙ. 
(«)ΞΑΓΕ, (οἱδ. εαΠ{ί. νους. || ἀληθρο 

Ἀπίο καὶ ἔγνωταν ροπ]ί 121. δεαπεπί]- 

Όας Πππριπένετου. ΡΗ1χ. «οἱ, «ο)ῦ, 

(Ἠ) επϊυεγωπί, Νετοη. γετς. «0ΓΡ., 
(5) ἤσαν. Ὡν. 89. Αα () ἔδιζα- 

σάς µε. Ὁ. «απ. δεδοξάσοµαι. Οοη]οςς. 

1. Ὁ. Μ1οαο]ῖ5, ΄ (ὐ0)Ξτοτο. ΝΟΠΗ, 

αἱ νἰἀσοίων, Ῥορί ἔρχομαι ροπ]ί Οτῖρ. 
(α) -ἵ- οί )αηι ποπ δη ἴπι ᾖοο πιο 

σοἱϱ, -- εί αῦι ποπ δι ἴπ ου πιο, 

εἰ ἰμ]ιοο Ππιιᾶο διιπέ ΥοΓο. -|- οὐκέτι 

9593 Μέ. ἙΒ. φοππε]. οπΙπΠογ. || ᾧ δέδω» 
κώε μοι... . καθὼς ἡμεῖς ]Ξ-νετοη. νετο. 

οοἱῦ0. οοτὈ. ΟἨΤΥς. (είῖαπι ἵπ Μι. 4 
εοἀἆ.) Η1αν, (ο) ΑΒΟΡΗΙΜΡ, 
(5ε.σ.) 1. 10. 11. 96. 40. 63. 64. 69. 
πο. 91. 194. 121. 191. 255. Ἑν. 1. 4. 

6. 99. α]. 6. Μι. ΡΗ. Ὀἱς. Υ. αἰ. 11, 
Εά. ΑΔ. η ΟΥΓ. ΤΠπεορΗγ]. ΕἘα- 
(ννπα. | ὅ.  δ1. 151. Ἐν. 5. 94.91. 
ο]. 8. | ᾧ νεὶ ὁ. 8ΥΓ. Αγ. Οορί. αρ. 
ΜΗ. οαπέ. ΒεΠΟΙ. ἵπ «οά. 96. εἰ ἵπ 
Μί. ἆ. 10. Βεὰ οὗς ὮΧ Οορι. ΑΠ. 

Αγ. τοπ. Ἐτρ. Οοίπ. δυτ. Ῥ. γυῖς. 
Ὀγῖχ, δεγπα, Μπα, 088. ἔογ. σαΐ. 6πι- 
πλος. Α{Π, Ερὶρᾶ., Αις. [δο. (8)-Γ 
χα). ΒΜΕ. 69. 91. αἱ. 6. εἰ ΏατΡετ. 1. 

Μι. α. 11. Αν. 8Υγ. ρ. Ὑαἱς. ἔοτ. 
υγῖχ. Φον. Μπι, φαΐ, {0859, Απιυγ. 
Λιο, | ο, 



6ΑΡ. ΧνΙι. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΠΝ, 501 
δω δ 2 ” / Αγ. λένἩ / . Ν 9 ” ») / 

των»--εντῳ χοσρω, εγω ετήρουν ὤυτους εν τω ὀνομωτι 
ο / 2 / λ ” Δ 9 » 

σου Ἀοὺς' δέδωκάς μου ἐφυλαζα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν 
5 ΄, ο) δι νΒ ολ ” 9 / ο, ς λ 

Οπωλετον εἰ (.ῇ ο υἱος τῆς ἀπωλείας, να η γραφη πλ- 
ο) ω Ν / / Ν ” ο. 2 ” 

19 ρωύῇ. Νὸν δὲ προς σε ερχοµαί, χαὶ ταυτα λοαλω εν τω 
/ σα 1 Δ Ἆ, ΔΝ 2 Δ / 5 

κοσµφ» «να εχωσι την χαραν την ερνην πεπληρωμενην εν 
5. ο” ιλ ν κ , ο” . / ος, / 

14. αυτοίς. ΕΤ ύω δέδωχα αυτοίς τον λογον σου” και ὃ Ἄοσρος 
Π 3 4 /“/ ᾽ λ ο ) ο τν 3 ” / κ: θ Ν 

εωῃσησεν αυτους, οτι ουκ. εἰσἰν ΑΛ. του κοσμου, ᾿παθζως 
3 λ ͵ δι, ΝΔ ν / / ] . ε) ο” οϱ 2/ 2 

15 εγὼ ουᾗ εἰωεν του κόσμου. ᾿Όυλ έρωτω, ὥα αρῆς αυ- 
ΔΝ .) ο” / » 5 ) 3 λ ’ - 

τους εΆ του χοσµου, ἀλλ. (να τήρησης αυτους εΆ του πο- 
ο ι) ” / ν αν Ν ᾿ τι ο - 

16νήρου. Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσέ κοθὼς ἐγὼ Ἱ 99 ἐκ τοῦ 
/ ) ) βή1{ ΄ ”/ ᾿ Ἀ ο ᾿ .// / 

17 Άοσμου ουκ εί. η Αγίασον αντους εν ση ἀληθεία 
“.ς 6 / ς κἳ ι) / / ο) Ν ι] Ν ’ 

18ΡΞΞσου ὁ λάγος ο σος, αλήθειὰ ἐστι. Καθώς έμε ἀπε- 
,) Ν / 2 μι / ) κ] 9 Ἆ 

στείλας εἰς τον Άοσμιον, Ίαγῶ ἀπεστείιλα αυτους εἰς τον 
ΗΝ ο ο ομιλεί ; ας. 

19 ποσο. ωἱ υπερ αυτων εγω ἁγιάζω ειαυτον, νου 
ὦ λ ᾽ πο /”/ / 3 Ἡ / ] Ν 

90 190 παἱ αὐτοὶ ὦσιω ἡγιασμενοι "ἐν ἀληθείμ. Οὐ περὶ 
5 / κά 8 ο” / εν] Μ λ λ ρω ε 

φούτων δὲ εθῶτω (09ου. αλλο κο περι των ᾿ πισσευόντων”, 
Δ μα / ο εμον ο 3 αν 6 / ἱ Ν 

9] διὼ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμε Ίνα πώντες εν ὧσι καθὼς 

ΠΤη : -. 9 ιο Δ Δ 

Ὁ Ο οὐκ εἶἰμὶ ἐκ φοῦ κίσµου, 3 ϱ:2 ὧσι καὶ αὐτοὶ, 
/ 

Ἑπιστευσόντων. 

ἵηπ.  οοπιεηί.) Ὀϊάνπ, Ύυἱιοίογίη. 

Απιοι, (4) ΛΡΟΣΡΙ..1. 69. 194. 
191. 151. 990. Μι. κ. 11. 8υΥγ. Οορί. 

(5) Ξ ΡΟΣΡΙ.. 1. Ἐν. 12. Οορί. Βα- 
Ιπ4. γαἱς. Π. (εχς, Ὀνἱχ.) ΟΥΡ. Πϊευ, 

αλσαδ]. Απίο μετ αὐτῶν ροπ]έ Άτιη, 

Ἠ]ϊογ. | μι αὐτῶν Ξ- ΟΠ1ς, εἰίαπα Ἱῃ 

Μι.3.4. (1) ᾧ. ΒΙ,. 88. 64. Οορί, 
αρ. ΜΙ. ΟΥν. ὅ, ο” { Πάεπι οπα 

Άϊπι, οαπί. εί Η]]αῦ, -ἵ- καὶ απίο ἐφύ- 

λαξα. (1) µισε. ὮὉ. 40. 603. Ἱὸ. τΊ. 

Μι. α. 10. οαπίέ. νειςο. (0. 69, 
Ἐν. 19. Μι. ο. σαπί. (απὶ απίεᾶ ΡΓΟ 
εἶσιν αῦοί δπι.) νοτοῦ, εοἱῦ. (1) γε. 

156. 160.590. 990. Αἰαν. 2 9. 16. εί 
Ἰ8-Νοπηπ, (αι) ΑΒΟΡΙ,. Τ4. Μι, 
5.11. ἘΕά. 8στ, 6ορί, Αίπι, γιἱς. ΤΠ. 

ΟΥτ. Οπτγε. εἰἴἶαι ἵπ Μι. ϐ εοᾶᾱ, 

(η) πάτερ ἅγιε, σήρησον. ΟΥτ. Ίπ ἐεχία 
εἰεοππποπί. (ο)Ξ 8. ΟΥΤ.1ω τεχία, 
(ϱ) Ξ ΑΒΟΣΡΙ,, 1. Φαμίά, 6οἱµ, 
γυς, πι. ΟΥτ. (ἵ (οχία, εεἆ Ἰαροί 

Απ. αοίμ, ασ, σαπί, Ὀγὶίχ, ΕΟΓε 

εο1ϱ, Τος5, 5σουπι, σα. Μα. πιατί. 

(ἀέθιΏ, ΟΠ1ἱ560 λα), ν6ΤΟΠ. νους. Ύ ϊοίο- 
τοι) Όντ, || καὶ αὐτοὶ Ξ- 0ἨΓΥγ8. είῖαπι 
ἵπ Μέ, 0σοοἆὰ. (5) ἐν ση. ΟΗεΥς. 

οί]αια ἵπ Μι. 6 οοᾷ, εἰς ἓν ἐν. 920. 

(8) πάντων. 1. 49. αἱ, 4. Μι. α. 11. 

Άγπι, 8ΥΤ, ρ. ἵη πι. () ΑΡΟΡΑ 
στ. ΕΗΚΙΜΡ. (9ἱ.σ.) Ἐν. 2. 9. 4. 

ὅ. 6. 24. 36. αἱ. 61. Μι, Β. Ρε. ἩΥ. 
αἱ. 91. Ἐὰά, γε, πἰγ, Ῥετε, ϱ. Οορί, 

(οἱ Η. Βαν. νετοῦ, ΑΠ, Όαφ. (παῦθοαέ 

πίταπιααε) ΟΥ5Γ. ΟἨΡΥΑ, (οεἷαπι ἵπ 

Μί. 6 εοᾷ.) Νοππ. ΤΠεορΗγΙ. πεπι- 
στιυκόσω». ὅ9. αἱ. 4. 



ὀ056 ΤΥΑΓΓΕΔΙΟΝ σλδ. ΧΥΗ, ΧΝΠΠΗ. 
Ἆ /  ὃὺ ν 99 Ν΄ Ν 2 β. αι . | 

συ, ποτερ εν εμοι, πάω εν σοί μα καί αὐτοὶ εν ἡμῖν . 

εἰ 4 
Ἑ εν 

« : ος) λ Ν κ / 

λας. Καὶ εγῶ την ὑόζαν, 
κος α/ . ν ἃ λ 6 ῶ ο6 Ζ 2, . 

τοις”. ἵνα ὦσω Σεν παίως ἡμεῖς εν ἅ---εσμιεν" 

α.” ω Ἑ / ι / “/ ι / κι ου 

ωσι)" να ο λὀσμος πιστευση, ὀτεσυ ϱ απεστεί- 
ΑΡΑ, / / . 2 [ 
ἦν δέδωκάς ο, δέδωκα οαὐ- 93 

Ἔγω 93 
9 3 .ω νΝ λ 9 ] ΄ ο α” / πμ 

ἐν αυτοίς; παΐ συ εν εροι να ὥσι τετελειώμενοι εἰς 80) 
ν// 

αχαι 

ου ἠγάπησας, αὐτοὺς, καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. Πάτερ, 24 

υ, / ε ΔΑ ο ώ 7” / ι ε λ 
ία γΩωσκῇ ο κοσμος, οτισυ µε ἀπεστείλας, κοὲ 

ο ο γή δέὃ /.. ο ο δε ο α λα λ 2 .” 

ους ὀεθωκῶς («οἱ 3ελὼν ἐν οπου εἐριὲ ΕΥ, 03ΕἱΥΟι 
-” 3 -” Πω, ω, λ /οό ὦσι (νετ ἐμοῦ" ἕνα «εωρῶσι τὴν δόξαν ἁσην ἐωὴν, ἣν 
ό ὸ να“ α, ο 2 , / ι. ο. / 

ἐθδωκός μοι ὁτι ἠγάπησάς µεπροματαξολῆς κόσμου. 

μάνες δίαιεν {κ 
άν / ς 2 1 . / , 

Φἱ ο ποσµος σε ου. εγινω" εγὼ δε σὲ 356 
2! [, ; δι , | ὄγνων, καὶ οὗτοι φον, οτι σὺ µε μμ Και 36 

να άν αὐτοῖς σο ὄνομά νο. κοιν αμ» ίνα ᾗ ἀγάπη, 

ἡν ἠγάπησός ν. ἐν αὐτοῖς ᾗν πογὼ ἐν αὐτοῖς. 

ΤΓαῦτω εἰπὼν ὁ /ήΦους [εξήλθε σὺν τοῖς ῥαθηταῖς αὐ- τ 

Φου πέραν σου μόριο Ε τοῦ κ: κο. όπου ἦν κῆπος. εἰς ὃν 

εἱσηλθεν αὐσὺὸς Μοὶ οἱ /αὐητωὶ αὐτοῦ. Ἠδει δὲ .αἱ9 κ 
-. Αμάρνα 6 λ δ δ Ν / ας ’ 

ἰούδας., 0 παροδιδους αυτον, Τον τοπονφ οτι πολλακις 
΄ ϐ Ἡ ή. .” οβ ρω κ Ὅρπω ή ρω . . Ὃ 5’ 

συνηχόη "ο {ησους εΧεί ωετα των µαύητων αυτου. Ὁ) ουν 9 

ρ ο ἠγώπησα. Ε σῶν χέδρων. 

(α)ΞΒ8ΟΣΓ. -αὐιά. Άγπι, (9Ηἱ, νε- 

Το. νεγς, «οἱ. ΔΝ, πι», Ηἰίατ. αἲῖ- 

απιρίῖθς. Ψἱσ]]. (αρς, (Πσοροπι Ο5ίμ, - 

Οὗ)5. Πίϊλαν, κοπτε]. Ἠϊογ, Απιῦγ. 

Άις. Τσο. Μακϊπιίη,) (α)-- καὶ αὐ- 
φο ἔλαξον, αν. ὃ. Εἱϊ. ᾖ()γ) -ἕ τὸ, 

Ὦ. εἰΐαπα νι 93: (2) Ξ 8ΡΙ. 1. 
Εαν. 9. Ρῖ., αἱ 9, σ8ηέ, Μιπ, Οἶσπι. 
Οντ. Π]μρο]. ({α) Ξ ΒΡΙ.. 353. 69, 
194. Μι. Ε, εοιπο]. Αεγ, Ῥετς.Ρ. Οορί. 
σαπί. νοις. ϱογ. ΟΥΓ. Οὐτγε, ἵη Μί, 

ἤ «οἀά, Ηἱρροί. (9) Ὀ. 42.96, 9Ί. 
Ἑν. 6. 99. Μι. ἆ, (5ο Ἀομο]ίοη αί 

γος.) Χ, ντ. (νατίαπί ουάἆ.) Ῥετς, 

Ρ. Αγ.τοιη: ηρ. Οόρι. ἄλΙη, Ἀγτ. ρ, 
σαυ{. ΥΕΓΟΠ. γετς. ῥαί. ΟἨ1Υ5. (είϊαπα 

π Μί, ϐ οαά.) Ηϊει. | Βεά τες, 

ΟΊοια. 075. Ἠϊοτ. αἰσαρὶ, (6) ὅ. 
ΒΕΠ. Οοίπ, ϱορί, αρ. ΜΗ. οαπε 

(ἆ) - Ὦ. 91. αρ. ΜΙ. οππέ. ΟυΡ:, 

(6) δέδ«καε. ΑΏΙ,Μ. 1. 69. 106, 518 
(ο. 194. αἲ. ὅ.) 988. Ὦν. 9, 6. αἰ. 16, 
Ρίαγεςνο. Μ. Β. 09. Η Υ. αἲ. 11, Τὰ. 
Τα. Ἠϊρρο!. ΟΥ. (8050. Α;, Ρ. 
Όορε. βαλίά, Υυῖς. οςΠί. νετοῦ., Ὀτίχ. 
εοΙο. (5) ΑΣ, 193,3ΥΓ. 11Γ, ΡΕΓΒ. Ρ- 

σοι”, βαχ. Υαἱς. Ρεἱχ, εοἱΘ. «0ΓΡ. ΕΟΓ, 

Γοβε. σογπῃ. Μπι. ραί. Πεν. ΑΙΩ)Υ, σοῦ 

αέδρου. Ῥ. δαλίά. να γοτοῃ. νους, 
πῶν πένδρων. 192. αἱ. 6. Μι. ψ. δι. 

Απ. τῶν δένδρων, 9, ρΙαπίαἰογέςν 6ορί. 

αρ. Ἡ ]κΐῃς. (149) -- καὶ, Ε8. 1. 

ὦ8, 96. 40. δτ. ὅ8. 64. 19. Εν. 9. αἱ, 

68 οί Ῥαγ)ες, 8, Μί, Υ. αι δν ο 



σΑΡ. χνΙ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. δ06 
ιά λ ' ” Αι 3 . 9 / λ 
ἰδύδας, λαξὼν ἶ τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχμερέων καὶ 

” ρω Χ 

φαρισαίων ὑπηρέτας, έργεται έεῖ μετὰ Φανων κο λοµ- 
/ Ν. , ο .” ον / μμ / 

4 πάδων καὶ ὁπλων. ήσους οὖν, εἶδως πάντα τὰ ερχόµενα 
ι ο νὰ .. ) 

ὅ επ’ αυτον, Κἐξελθὼν ειπεν αὐτοῖς' τίνα ζητεῖτε; ᾿Απε- 
/ ιν) -” ε] ” Ν ” / 3 .. ] ϱ 

χρίθησαν αυτῷ' πσουν τον ναζωραίον. λεγείι αυτοις "ο 
. αἱ “9. / ” ς / λ κ ο Φ « . 

(ησους εγω είρμ. εἰστή ει δὲ καὶ ἰούδας, ὁ παροδιδους 
“/ 2 ’ 6 3. Ύ ᾿ 9 - ε ιο ιο ) - τῇ “/ 

«9 αυτον» νετ αυτων. «ὓς οὖν εἰπεν αυτοίς οτι εγω 
.) ) ια 2 ο ο 7 νο να ΄ 

τ ατα ἀπηλύον εἰς τα οπἰσὼ, αἱ επεσον χαμος. ΤΙαλιν 
. Ὠ » Ν 2 / ”/ / ” ς δὲ ιο αμ. 

ουν ΄᾿αυτους επΊρωτησε" τινα ζητεῖτε : οἱ οε εἰπον ΙΠ- 
. ” Ν ” ᾿ / ε// μη ιο ς ο 

ὃ σουν τον ναζωραον. Απεκρίθη» Ρ---ϱ ἐῃσοῦς' εἰπον υμ 
α 3». ΄ ο  ἵσ Ν ο” 2/ / ε / 

οτι εγω εἰ. εἰ ουν ἑρυε ζητεῖσε, οῴετε τουτους υπ Εί)ο 
ϱ/ ” « 7 εΙ ο” 4 α΄ ο / 5 

9 Ίνα πληρωθη ο λογος, ον ειπεν οτί ους δεδωκάς μοι, ου) 
9 /, 26 ] -- κ / / σα’ ά 2! ,. 

10 απωλεσοα εό αυτων οὐδενα.. Σίμων ουν πετρος» εχων ιο” 
/ αι χ.ο/ λ -” / 

χαιραν εἴλκυσεν αυτήν, Χα επαισε τον του αθχιερέως 
.» ιν / ᾽ -” λΝ  ἩὪν /”/ κ. ’ . . 

δοῦλον, καὶ ἀπέκοφεν αὐτοῦ τὸ Δὠτίον το δεξιὀν. ἦν δὲ 
2) ι ο , τα αρ’ π’ βρε ο, ” : 

11 ονομα τῳ δούλῳ μαλγος. Ἐλεπεν οὐν ο {ήσους τῳ πετρῳ" 
/ Ν ἂν μι μα. Ν 9/ μ ν ώ κ / 

βάλε την ϱαγαιραν ] εἰς τήν «ΊΚΡ᾽ το ποτηριον ο δε- 
/ ν 9 λ 3 λ / ) / ε. ο” - . 

19 )ωκέ 0 ο πατήρ, ου μή πίὠ αυτὸ; ἩΠ οὖν σπείρα, καὶ 
« 4 Ν ες / ο» / / . Ν 

ο χέλιαρχος» Ζοιί οἱ υπηρεταί των ουδαίων, συνέλαξον τον 

ι 3 - Ν εὃ ᾽ / λ ς ΄ ”/ . Σου Ν 

19 Τσου)» οι ε σον αυτον. Και οσα γον αυτον προς 

τή σον. 

(1) -- ὅλην, 9.69. (κ) ἐξζλθε καὶ 
λέγω. ΒΟΡ. 1, Τίοπι 97. βα]ίά. Υα]ς., 

1. (εχς. Ὀτὶχ.) Ο5ἷςδ. ΟΥτ. ΟΥ. 

είΐαπι ἵη Μι. ὅ εοὐᾱ. Ας. (1) ΞΤΏ; 

11. 8. νετοπ. ΟµΙ5. Ῥο5έ εἰμι ροβίέ Ὦ. 
Ἰίεπι Βατῦογ, 1. οἱ νοτς, (Ππ)ΞΑΒΘ 
ΡΙ.. 1. 38. 49. 106. Απγ. Ῥετε. νν. 
Οορι. ΛΡίΝ. 8ίαν. γυ]ς. Τε. Οµ15. οἆ, 
(α) ἐσηρώτησεν αὐτοὺς. ΑΡΟΙ,, 09. 

106. Ἐν. 96. Μι. τ. έσπι ϱ, 8γΓ. Άγπην 
γυὶς. Ὀνῖκ. ΑΙ, Οτἱρ., εοπιο], Όντ, 
λέγει αὐποῖς, ΟΊΙΓΥς. οιἶαπι ἵπ ΜΕ. ὅ 
σοᾷᾱ. [{ αὐτοῦ; ] αὐποῖε. 108. ο2ὔ. Μι. 
ΒΗ. α. ο. ᾱ. ϱΧΧ 10, αὐτὸς. Οτὶρ. 
(ο) -- αὐτας. Ὦ. Ἱ. 69. 194. αἱ. ὅ. 

ΦΥΤ. Ατγ. Άτα ΕΡΙΧ. [ᾳ5. Ο5ἱΡ, 

(ϱ) --ΑΒΟΙ/8. Εν. 6. ΑΠ, Μι, ΒΗ 
γΥ. αἱ. ΙΤ. Ἐά. ΟΥτ, ἘΠεορΙγ]. |. ὃ 
Ἰησεῦς -- 61. αἲ,4. Ἅᾖ{α) ὠτάριον, Ὦ],. 

υγ. Ρ. ἱππι. Υυ]ς. Τε, (ϱ) ΞΑΡΟ 
ΡΗΚΙΜ5,. 10. 11. 96. 19. 91. 106, 

191. 145 935. αἱ. 20. οἱ Βατῇογ. ὔ, 
Μι. Υ. αἱ. 9. Εά. ντ. πέν, Ατν, Ῥοις, 

Ρ. 6ορί. (παδοί δα.) Αππι, αοίᾖ, 
Β]ων. (εχο. 2.) Ὑυ]ς, 118. Τὲ, (εχς, 

{ος. ααῖ, Μπα, Ἰπαχί. (οι) Ἀοπη, 
Όγος, (8) ἤγαγον. Β1). 69.96. 091, 

νοτςο. (ὁ Ξ 50ῦ.9Ι. 191. Μι. Ε, 

νετς. οοΙῦ. εογϱ. 015, ΟἨΓΥ5, (εἰίαια 

αρ. Μι.) Τπεορ]γ]. π 



204 ΕΥΑΓΓΕΔΙΟΝ 
3/ ων ον λ λ ” ../ ο κ 
ὤνναν πρωτον’ Νἠν γαρ πεθερος τοῦ καιάφα, ος ἦν ἀρχμε- 

λ ” .” .’ . .. / 

ϱευς τοῦ ενιαυτοῦ εκείνον. ΄ Ὦν ὃ5 καϊάφας ὁ συμιθουλεύ- 14 
λα, τα ὃν, 9 2/ κ ᾽ 

σας τοῖς ἰουδαίοις' ὁτι συμφερει, ενω ὤνβρωπον Άοο ὤπο- - 
. / « .) ” ” ” 

λέσθαι ὑπερ τοῦ λαοῦ. ᾿Ἡκολούθει δὲ τῷ ἰησοῦ σίµων 16 
΄ Δ ΐ // 4/ / ο λ Δ εν) -” 

πέτρος, καὶ Σ---ο. ἄλλος μαθητής. ὁ δε Μαθητής εκεῖνορ. α πο 

αν, Ἀ ρω”. ” ΔΝ ”” ” 5 ” / .Ἱ 

ἦν γνωστος τῷ ὠρχμερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ {ησοῦ εἰς Ἔτην 
᾿ επ {ς α -” . / /“ ε δὲ / 5 / ΔΝ -. 

αυλήν που αργιερεως. Ο ὃε πετρος εἰστήῆκεί προς τῇ 16 
/ 2/ Σε .” ὸ Δ τς ” εἳ ο 

ούρῳ εξω. εξπλθεν οὖν ὁ μαθητής ὁ ἄλλος, ὃς ἦν γνω- 
Ν ο ”. ο” // ή Ν ιο ον ” Ν αλ, « : 

στος "τῷ ὠρχιερεῖ, καὶ ειπε τῇ «γυρωρῷ» καὶ εἰσήγαγα 
Ν / / α”” ο / πι 5 Ν -” . 4 

σον πετρον. Λεφει οὖν ή ποιδσκη ή ὁνρωρος σῳ πετρῳ) 17 
π ΝΕ ρω ω ο’ ΗΝ: Γι / 2 

μη καὶ συ εν τῶν µαθητων εἰ τοῦ ανθρωπου τούτου» λέγευ 
3 ” 3 ” / 6 ΄ Ν 6 6 -” ν ο Ἑ 

εείνος” ου εί. Τ στ εισον δε ερἱ δοῦλοι χλαι οἱ υπή- 18 
/ . θ µ- λ Ἂ : / ο“ . -” Ε Ν ἐς 

Ἐέται, ὠνύρακιῶν πεπομηκότες», ὅτι ψύχος ήν, καὶ ερ- 
/ // ο νὰ ολ . ορ ς / τε λ Ν 

«,αένουτο. ἤν ὂε ὃ Μετ αυτὠν ο πετρος εστως καὶ 9ερ- 
/ ε “.χ ] κἳ 2 / . ι) ” . 

μαμόρυενος. ϱ) οὖν ἄρχμερευς Ίθωτησε τον έήσουν περι 19 
ο. θ ο» . ” Ν Ν ιο] ὃ ὃ ”ν ι] ω ε] 

των μιαύήτων αυτου» Ζω: περι τῆς 9ιθαχῆς αυτου. Άπε- 98 
ν (0) ϱ) ” 6) -” . εν) ΔΝ . ν. αμ / /“/ -- / 

κειύήαυτῳ οσους" εγω πορρήσίᾳ έλαλΊσα τῷ κοσµῳ. 
3. Ν / δὸ ἕ 9 11 . ο, -” ε - 

εγω παντοτε εὐἰόαξω εν ' Τ συναγωγή, χαὶ εν τῷ ἔέρῳ» 
ο’ ι Ὁ ο. ου ὃ ω 1 / ο) ν - 

οσου πάντε Οἱ ονοαίοί συνερλοντοέ» οι εν χρευπτῳ 

κ. ώς - πππσ 
ὃ 002 ἀποθωνεῖν. .. τη. Κπώντοῦεν. 

(4). -ἕ- ἀπέσσειλεν οὖν αὐτὸν ὁ ὤννας 2ε- 

δεμένον πζὸς καϊάφαν σὸν ἄρχιερία. 335. 

Τλαάθιη ροδέ ἐνείον αἀά1ί ΥΓ. Ῥ. ἵη 

τη. Τ]άεπι Ο9Υ. αἀάλέ: ἀργέσπειλαν δὲ 
αὐσὸν δεδεω. πρ. κ.τ. ἄρχ. (κ) ΒΡΙ.. 

38. 69. 91. 194. αρ. Βἰτοᾖ. α1. 5. Με. 
ϐ,Χ. 11. ντ. Απγ. ΡεΓεε. (ορί, Βα- 
Ἱά. δι. Αὖπις 35, Ῥ. ἵπ πι. (οίἩ. 

δίαν. Υυ]ς. Τι. ΟΥ. Νοπη. 0Η1Υ9, 
οιἶαιηΊῃ Μί. 9 εοἀὰά. ᾖ()ΞΑ0Ό. 
106, Βατρες, 1. Γά. 3γτ, Ῥετςς, αρίῃ, 

Νομη. (2) σὸ πραιτώριν. 28. ({α)Ξ- 

ΒΥΥ. Ῥοετ». Ρ. οίμ. Νοπῃ. Αιο 9Υ- 
ἨΟρ5. (9)ΞΜΙ. 11. ἐκενος. 09. 194. 
151. Εν. 6. αἰ. Ἱ. Μι. τ. Οορί, Ἐιλ, 
ίω. (6) τοῦ ἀρχιείως. ΒΗ.. Οομί. 

(4) σῷ πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ υρωρὸε, 

038. Ὑιυ]ς. νετοπ. Ὀγὶχ. Εοχ, «οἳΏ., 

εογῦὈ. πηαγί, 66ΣΙΙ. Μπι. σα!. ους. 
(ε) -{ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ. 990. (θΞι. 

νεγρη. νετς, «ο Νοηῃ. Ἅ{(6) καὶ 

ὁ πέτρος μετ) αὐτῶν. ΡΟ1.. 1. 33. Ἱέθιι 

09. 144. οί Με. 9. 8ΥΤ. Ῥεε. Ρ. Αγγ. 
ΥΓ. Ρ. (ναῦοί καὶ ο. Ἀδί.) Ἱέσπι Αγπι, 
γπ]ς. γεις. Του. οοἱῦ. πιανέ. ΟΥγ. 
(11) λελάληκα. ΑΡΒΟΙ.. 1. 88. 91. 918 

(ο. αἰ. 4.) ΟΥν. (ΏΞΑΙΟΗΙΜΕ. 
69. 106.134. 151.995. Ἐν. 0.94, ΑΗ 
εί Βατῦεγ. 8. Μι. ΒΗΥ. αἰ. 18. Μά, 
(ϱ ΛΟΙ.«1. 19.49. 59. 66. ἵππι, 69. 
194. αρ. ΒΙτε]., 191. 145. Ἐν. 441. Με, 
ἓν Άν δε 11 Εάν 8γε. Ῥσιδς, Απι τφααν 



- Ύψη σος - 

νο η οι πο ο πει . -οβικώσοσωήνες.. 

πε να Άσπωττες 

Ι 90 που ἐγώ. 

ΦΙ8 (ο. αἱ. 9.) αἱ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΠΝ. 
α- . ἔ .Ν/ η 

[91 ἑλάλησα οὐδεν. Τί ρς ἐπερωτώς» π 

δ05 
η) // Χ 

ἐπεβωτήσον τους 
ι] / 5 / . ο. 4 α’ 2/ ελ, δὴ 
οκηκοουτας» τί ἐλαολησα αυτοις ἴδε, οὗτοι οἰδοσινν ο εἰ- 

” Ν ι) ο 3 ιν α. 

Τωαῦυτο δὲ αὐτοῦ εἰπόνσος, εἰς 
1 ο -” 

οσων υπΊρετων 
΄ ϱ/ 

παρεστηκῶς ἔδωκε βάπ ίσα τ τῷ ἰησοῦ., εἰπών' οὕτως ἀπο- 

99 κρίνη σῷ ὤρχιερεῖ : ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ {ησοῦς' εἰ κακῶς 
3 ΛΑ / : Ν ” . ᾿ κ. ” ’ 

ἑλΦαλήησα» Μαρτυξεῆσον περι του χακου" εἰ δὲ καλῶς, τέ 

μεν δέρεις α 

᾿Απέστειλεν. 3 Τ αὐτὸν ὁ ἄννας δεδομένον᾿ ποῦς καιά- 

. 9ὔ φαν τὸν ἀρχιερέα, ΄Ἡν δὲ σίµων άρον ἑστὼς καὶ «)ερ- 

μαμνόριενος» εἶπον οὖν αυτῷ' μη καὶ συ ἐκ τών νο 

26 αὐτου εἰ; ἠρνήσωτο τμ εἴνοςν 
ο ο ΄ ο”. 3 / 

εις ες των δούλων σοῦ αϱ}εθέως» 

καὶ εἰπεν' οὐ εἰ. Λέγεε 
ο λ Α - 9 / 

συγγενῆς ὢν, οὗ ἀπε- 

ποφε πέτρος τὸ ὠτίον οὐκ ἐγώ σε εἴδον ἐν τῷ κή : ῥος το ὦ , ἐ ἐδον εν τῷ πήπῳ µωετ' 

ἀλέπσωρ ἐφωνησεν. 

5 ” / ιο 3 / ε// 4 5 

ϱ7 αὐτου; Πάλι οὖν ηρνήσωτο ο πετρος” καὶ εὐθέως 

/ ο. // κ 5 -” 5 κν ρω ο. 

Ι Άφγουσω Ἡ Ξ- οὖν τον ήσουν  ἀπο τοῦ καἰάφα εἰς 

4 Τ οὖν. 

Ἐτρ. Οορί. δα]ίά. δί1. Αγπιν 8]. 

απίϊαῖογος. Ὑυὶς. Ἡ. Ῥαδ, ΟΥ, 

ΝοΠΗ. πώντοτε. Ὦ Ἡ.. 36. 40. 19. 918 
ο. 3]. 9.) Ἐν. 2. 6. αἰ. 21. ρ]αγεςαα. 

Μι. ΡΗΥ. αἱ. 19. Εά. (οίίαπι δὲ. 9:) 
51Γ. Ρ. αοίμ. Β]αν. ο, τεςςηί, Τηε- 

ορ]. πώντοθε. Ώεχα, εί Ι1πο Ἐά. 
ΙΞ ΑΓ. Ρο]. (1) συνήρχιοντο. Μ. 889. 

Μις αλ. 

Ῥενςς. Απ. ΥΓ. Ρ. Π18. συνέτρεχον. 

Μι. Ῥ. Ἅᾖ{(πι) ἐρωτᾶ:. ΑΒΟΙ.. 99. Ἡν. 

“90. Οντ. ΟΠΤΥε. οίίαπα ἵπ Με. ὅ «οἆἀ. 

(α) ἐρώπησο.. Β01,. 1. 09. 194. αρ. 
Ῥϊτεμ, Με. 9. ΟΥτ. ΟἨγγς, εἰίαπι ἵπ 

Μι. ὅ εοὰἆ. (ο) -ἰ- πῶν στρατιωσῶν, 

φ0.38. {(Ρ) δαΐρεις. 151. αἱ. 91. 
Ρίαχοονο, Μί.α. αἰ. Τ. ἘΠεορΗγ]. εά. 

(α) -- ΔΌΒ5. 36. 40. 69. 64. Το. 
191. 149. 145.216 (9. αἱ. 8.) 296. Εν. 
9,6. ΛΙ. Με. ΒΗ. αἱ. 11. Τά, (είίαπα 

ο 3.) νν. Ψ. Οορί, ΤΠΡορΙγΙ. δὲ, 

19. 68. 124. αἰ. 8. Μι. Υ. ᾳ. κ. 8γε. 
αοία. Εέ, ας. [ου οοἳς. Μια, ραι. 
δετπ. {ᾳ5. (τ) - οὖν. Ε6. 10. 
ὅρ. 40, ὃτ. 65. 64, 19. 181.918 6. 

αἱ. 8.) 99ῦ. Ἡν. 9. αἱ. 3τ. Μι. α. αἲ. 

11. Ἐά. ἄοία. Ἐπεοριγ]. -]- δὲ, νοτο. 
Ρν]χ. Εέ, οοΙ. (9) ὁ συγγενὴς, Τ,, 
96, ΑΓῃι, (ϐ.Ξ ΑΡΟΡαΙ. 1.11. 
3. Μί. α. ΟΥΤ. (α) 1, 69. οἱ: 

106. 124. 191. 191. 149. 918 (ο, αἰ. 

5.) αἱ. 19. Εναηρε[ἰείατία (εαἱ επι Ἱῃ 
Ρεἱποῖρϊρ Ιεοϊοπ]ς.) Μ{,π. ο. δν αμ. 

5, ΥΕΤΟΠ. ιβαρΙμ]. δὲ, Ργῖκ. Φετπη, [ 

καὶ μετὼ ταῦτα ὤγουσι, ΞαΏί, (απ) αἆ 

(αἱρλαπι ἵπ ργαἰογέπι, Ὑπ]ς. πις, 
Ῥωχ, Ῥτὶχ. Μπι. ραΐ, 5οίπι, {ο]. 
«ΟΥΡ, πιει αά (αἱρ]αι Ῥτέπεϊ- 
Ῥεπι φαοεγάοίμηι ἐπ ργαίογίωπι, νενο, 
αά (αἴρ]απι αἱ α Βἰαίων ἵπ ρτοί, 
οοΙΏ, 



Φ06 ΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  ὁὀΑΡ. χύή!, 

λ 3» / πι Ἂν κ Μ. λα. - | 
το πραιτωριον' ἠν δὲ Σο» πρωίω. Χὠὶ αυτοί ου εισηλ- 

ι] Ἆ ’ ια, λ » ι πώ, λψ 

θον εἰς τὸ πραιτώριο», ἵνα μὴ µιανθώσῳ, ἀλλ 3 ἵνα φά- 
ων ΄ , ω αν ο άν « 

γωσι τὸ πάσγα.] Ἔξηλόθεν οὖν ὁ πιλάτος 3 προς αν- 29 
Νε ῥ . Ρ ο’ ο ΜΗ « / / Ν . 

σου καὶ Ον ειπε’ τίνα πατηγορίαν φερετε ατα του 
9 / ν : ᾽ / Ν. . ων φ ΄ 4 ὁ 
ὀνθρώπου τούτου: Απεκρίθήσαν καὶ εἰπον αὐτῷ" εἰ μὴ 30 
οἱ νι νοκ α / -, σπα δι 4 
ἦν οὗτος Ὁ κακοποιὸς, ουκ ὤν σοµ παρεδώκαμιεν αυτο». 

α΄ ο 2 ” ο / ο ε .” 4 

Ἐλπεν ἆ οὖν” αὐτοῖς ὁ πιλάτος" λάξετε αὐτον ὑμεῖς, καὶ 91 
Ν λ / ε ῃ λα ο πνεύ νο 

Χωτα τον γόµον υμών Άρίνωτε αυτὸν. εεπον -οὐν  αυτῳ 
5 3} πο] ς ο” .. ”/ ε] ω νε, ϱ/ ιο Ι 

οἱ ἰουδατοι” ημων ουκ. ἐξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδενα. Ίνα ὁ 99 
’ ο δι -// Μη ε! ή . η / 

λογος του Ἰ 1Ἴσου “πληρω 7 ον είπε, σημωίνων, ποίῷῳ 
/ ’ , ο πμ Αλ ος 

ο ανάτῳ ἤμελλεν ἀποῤνήσκευ. Τσηλθεν οὖν εἰς το πραι- 98 
/ 8 ει τε 7 λ. μή λ 9, --ᾱ Δ 

σωβίον παλι ο πιλᾶτος, καὶ εῷώνησε τον {Ἴσουν, καὶ 
ο 9 ” ΔΝ ο’ ε ἃ ”” ὰ. , / 

ἐίπεν αὐτῷ συ εἰ ὁ βασιλευς τν ἰουδωίων Απεκρίθη 94 
[η .» ”/ ε 2 ενα α- φθά .” 1 Στ / ” δν Δ 

Ξ- αυτῳ ο πσους' αφ. αυτου, συ τουτο λεγεις, η 
”/ ο / αρ ω , | / εκ. ΄ 

Κ ὤλλοι σοι εἰπον περι έμου Απεκρίθη ϱ πιλατος" 86 
, ε] σα μα, .9 4 λ λΝ Δ ς 4 , 

μητι εγω ἰουδαῖος Εέ; το έθνος το σον καὶ οἱ αρχιε- 
ος ιδ. / φ' μ 7”, Αν. ’ ] / Ι πο 

θεις ποιρέδωκάν σε ἐμιοί σι ἐποήσας : Απεβρίύη αμ 9 
9 . « / ο ἃ ] ν.μ 5 ” ’ / 

ἴησους' ἡ [βασιλεία ἡ ἐμιῆ οὐκ ἐστι ἐκ του πόσµου τού- 

ον πρωῖ. ὃ ο φμσὶν. 

(9) ΑΒΟΡΙΜ. 1. 10.11. 04. 69.91. ἍΆπι, δ, ΑΒ. 1. ΄ (8) Μνίου. οἱ]. 
191, 1453 101. 9189. αἱ. Τ.) 290. Οπής. οίίαπα ἵπ Μί, 4 «ο. εοῦ. ἔ,, 

Ἐν. 9. 94. 86. αἱ. 30. Μι. Β. δἱε. Ἡ. ὅθ. Μια. (8) -- 88. Ἐν. 44. Με: 
Ρί5, ς, {εγ, ϱ|. 16. Ἐά. ΟΥ. ΟΠτοῃπ. Ἅα. 3ΥΓ. Ῥδνες, Απίο εἰς Ῥροπιήί Β03 
β]εχ. Ώαςρ. αά οτίῃοἀ, (ὸ)ΞΑ ὮὈΙ, 194. Εν. 26. Μι.ς. Οορι, ΑΠΌ. 
Ρ0Ρ. 843 ο, πρ. πας, γετοπ. ης. τι, ο  )-Αβυ νί- 
{οΥ. οὐΙδ. ραί. Μπι. ρουπ, {οἱ ἀοίαν, ΟΙ Μ.1. 101. 41.2. Με.ς. Εά. 

(α) - Μι. ΙΤ. Ῥοεί εἶπε ῃουίΐ Ἐν. ἍὮἉῬεή8, ϱ. Οορί. δαμίά, Αγπις Ἀγτ. Ρ. 
39. ἔξω σρὶε αὐτεὺ.. Ῥοσ],, 1. 950. οί”. γυῖς. Τι. (εχο. έο1ϱ.) Ο95., 

Μι, 5. 5ΥΓ. 8υ5, Ρ. ο. Δ5έ. Ῥθγες. {ο Ῥορί ἰησοῦς ροπιίο. «-)Ξξ Ὀ. ὅθ. 
ΟΥ, πρὸς αὐτοὺς ἔξω. 99. 49.69. 194. ΌῬετε. Ῥ. Βαλίά. Ανπι, Υυ]ρ. Τι. (εκο, 

121. αἱ. 5. εί Ῥατῃογ. 1. Με. 11. Ἐά. νεζοη.) 0ΗΥΥ8. είίαπι ἵπ Μί. ὅ οοάᾱ. 
(οίμ. βαν. γυ]ςσ. Τι Ἅᾖ{() 50. Ἅᾖ{() ὄλλος σοι εἶπι. Μ. 49. 99808 3]. 
1. ΟΥ;, (ο) κακὸν αποιῶνι Β]μι 8. Με. 11. 1. Ἐά. ἄν]. ᾱ) -- 

(ὢ) -- Ο. Μι. 11. ντ, Ῥεμε Οορι. ΛΒΡ. 1. 19. 100. 935. Ἑν. 6. ο]. 19. 
Άτπη, νεΓοΏ. νοτς, δὲ. 146: (6) - Ἁῥ]ατοςνα. Μί. ΒΗ Υ. αἱ. νά ο ΟΥτ. 
Ῥ. 930. Μι. Ύ. γι. Ῥειβ. Όομί, ἜΠεορΙγ]ν 



6ΑΡ. ΧΥΤΠΙ. ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. δ07 
3 » , ; ο ε απ έει αλ ο 

σου" ἐἰ ἓκ του κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ 
ς / ο ε... 4 λ όν, 
ὑπηρέσαι Ὁ' ον οἱ ἐμιοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα ϱῆ παραδοίώ τοῖς 
5 / ο) ν / 2 Ν » 3] 2 κ» Α΄ 

ἰουδαίοις" νῦν δὲ ἡ βασιλείω ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστω ἐντεῦθεν. 
| α” ζω » ᾱν , , ω χ .” ο 

Ἱ 97 Ειίπεν οὖν αυτω ο πλατος ουχουν (ᾳσιλευς εἰ 6υ3 
9᾿ / 6/2 ” Ν / ο ’ » 9 147 

ἀπεχρίθη πο πσους' συ λεγεις' οτι (ασιλεύς εέι εγω. 
3 Ἁ 3 . /{ λ ᾽ . 2 { 9 

ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγεννηµαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθαω εἰς 
ΔΝ / σα , - 3 ’ λ» . 5 ” 

τον κὀσριονν να μαρτυρήσω τη ἀληθεία, πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς 
5 / / ” ” / -ω 

98 ἠληθείας, ἀκούει ου τῆς θωνῆς. Λέγει αὐτῷ ὁ πιλά- 
ο / κ ” ϱ) χ Σε. 

ος τί ἐστῳ ὃ ἀλήθειω: καὶ τοῦτο εἰπων, πάλιν ἐζῆλθε 
λ λ 5 κ. ῥ /” Ν / ὃν να θλιω, {2 λ . / 

α. προς τους (ουθδωίους» Άώωΐ λεγει αυτοίς ΕγωΩ οὐδεμίαν 
κι ν κ 3 ι] Γ- "Τ' δὲ ϐ ϱ .. [ά 

390 ατίον ευρισλ έν αυτο. στι οξε συνησειο 9 “οὐ 

6/ 5 ε ρα. / 9 - / ῤ κ/ μ έ 6. 

ενα "ὑμῃ ἀπολύσω΄ ἐν τῷ πασχγα" [ῥούλεσθε οὖν, ἵ ὑμῖν 
/ // κ / ια) 3 / . / -” 

40 ἀπολύσω τον βασιλέα σῶν ἰουδαίων; Εκραύγασαων ουν 
/ /“/ / λ -”- 5 Ν Ν 

αφάλι΄ πάντες, λέγοντες' μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν ὅβα- 

ραςσῶν. ἦν ὃὲ ὁ ββαραξξᾶς « ληστής. 

1 
/' α΄ 3 5 / λ » .ν λ ΄ 

Ἔοσε οὔν ἔλαξεν ὁ πιλάτος τον {ήσουν κά ἐριαστί- 
ο» / Φ . . 

9 4ωσε. Καὶ οἱ στραωτιώται πλέξαντες στἐεφανον ἐξ ἁλαν- 
θῷ 1 ο) ι νά -” Ἡ λη ον Ἔ ἕω [ο 

θῶν, επεθηχαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵμώτιον πορφυρουν 
λ 2) ” « λ ” 

9 περιέθαλον αὐτον. αα) ἐλεγο) γαιρε ο θωσιλευς των 

(απ) οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζονσο ἂν. Ὀ],. 1. 65. 

61. 194. αρ. Βἰτομ. Με. 5, Οσὶσ. Ρἱ9. 
(8οπιο! οί ες.) ΟΥΡ, ΟΝΥΥ5. εἰίαπα ἵη 
Μι. οοἆᾱ, (4) -- 12. 9255. αἰ. 8. 
Με, α. α]. 16, (ο) Ξ ΒΡΙ,. 1. 69. 
194, 990. αἱ. 3. Μί. 5. Αιπι. γεγο. 

οσἱυ, ἔοςς. ΟΥ5. Οσγς. (είίαπα Ἱπ Μ{, 
ὅ εοἀᾱ,) ΟΥΡ. ΑΠΡΓΣ, (ϱ) - ήν 
1. Μι. . οἱ], (α) -- Ἐν. 26. 
Μί, 5, οίῃ, (τ) {- Φανάτεν. 61. 

69. Με. 11. σαι. Απιῤγοεϊῖαςς, (8) ᾱ- 

Φολύσω ὑμῖν. ΒΡΙ,. 1. 106. 9050. αἱ. 

4. Ἁνγτ. Οορί. Απ. Υυς. Τί, ΟΥ0. 

(8: νοτο. ἀπολύσω ὑμν. ΑΒΡΙ.. Ι. 
69. 935. αἱ. ο. Μι. Β, 9. αἱ. δὅ. 8Υ{. 

Οορίέ. Αιππ. 6ος, Υαΐς. Ἡ. Οντ.Ί 

ΞΞ ὑμῖν. 91. αἱ. 2. 0175. οίἶαηχ 1η Μ{. 

ῤ ο. (α) -- αξ, 1, 10. 96, 49. 

ι) 

51. 69. 194. 121.915 (6. α. 4.) 99633 

Εν. 2. α]. 14. Μέ. 1. 5, ρ. 8]. 4. Ε. 
ΥΓ. ΑΓΥ. ενος. 6οΡί. δαμιά, Δι, 

Απ. δαν. αηᾳιίοτος. Ἀαχ. νοΓΟΠ. 

γετο. σοἱἵς, εοτῦ. ΟπΓψ5, (είῖαπι Ἱπ 

Μι, 6 εοἀ͵) Νοπῃπ. (α)Ξ ΕΙ, 
99. 906. ο, 4. Μέ, ς. αἱ. 9. Ῥο8ί λέ- 
γουσες ρορῖέ ΤὮ). (3) -- Ιἑαὐδί, οοτ. 

(2) ἀρχιλῃσστὴς. 892. Ρ. ἵπ Πα, ἐηδὲση {9 
[αένοι Αιιοί. ἆς ρτοπηῖς. (α) --- καὶ 

ἤρχονσο πρὸς αὐτὸν, ΒΙ.. 305. 49.61. ἵπ 
πι, 69. 106. 124. αρ. Αἰι. αἱ. Ἰ εἰ 

Ῥατύογ, 1. Μί. 11, Λ εν. Οορέ. Βας, 
Οορι. 1ίπ. Άτα, ΥΕ. Ποιος. Ἀντ. 

Ρ. 3]αν. 2.9. Ὑμΐς. Π. (εχο. ὑτίκ.) 

ΟΥ. Χοπῃ. Αμ. | παὶ ἔωπαίζοντεὸ 
ἔλεγον. Μέ, ᾖ. καὶ γουπετοῦντερ αὐτὸν 
λεγον. Μΐν 8. 



208. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ΑΡ. ΧΙΧ. 

Ἰουδοίων' κοὶ ἐδίδουν αὐτῷ ῥαπίσμωτα. Εξηλθενν Τ πά- 4 

λν 
ι] Δ 2/ “/ ” ο 2 2 ” 3 / β: Τμ κ... 

αὐτον ἐζω, ἵνα γινῶτε, ὁτι ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὐ- 

ρίσκω. Ἔλξηλθεν οὖν ὁ ἠησοῦς 5 εξω, Γφορῶν σὸν ἀπάν- 5. 

ϐιωον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἡμάτιον. καὶ λέγει 5 αὐ- 
ο” 3/ ο 3} 0, ο ιο αν Ἡ 

σοῖς' ἴδεὸ ἄνθρωπος. Ότε οὖν εἰδον αυτον 

/ 1 ει ε / λ / μι ην ”/ ἕναἄ 
ἆρξω΄ ὁ πλάτος, καὶ λέγει αὐτοῖς' ἴδε, ἄγω ὑμᾶν 

ο -” 

οἱ αρχιερείς 6 
Ἡ 6 « / 5 / 4 / 

Κον οἱ υπΊρεται, εχρωυγασαν» [λέεγοντες' σταυρωσον, 
/ . / [) ω « ῤ / 3 

σταυρὠσον, 3 αὐτόν." λέγει αὐτοίς ο πιλάτος" λάθετε αὐ- 
Ν « ” ν ’ 3 Ν ν αν, ε 9 2 

σον ὐμείς» καὶ σταυρώσατε’ εγω γαρ ουχ, ευρίσκω εν αὐ- 
υ- ορ ] / 3 ”  ὁὖ .. 6 . / 

σῷ αὐτίαν. Απεκρίθησον αυτω οἱ ἰουδαῖοι” μμεις νὸμιον 7 
3/ Ἆ Ν λ να ]ς υ ΑΓ α Ἅ ” ” Γ 

ἐχορνε, Καὶ κατὰ τον νὸµον Ν ἡμων οφείλει ἀποθανεῖν, 
ϱἳ ῃ ο” 5 / ο α” / κ 

Συίον  Ἡ 9εοῦ ἐποίησεν. Ότε οὖν ἤκουσεν ὁ 8 
ο ” κ" / Γὴ .) / λ ” 

σιλάτος τουτον τον λόγον, μᾶλλον ἐφοθήθη: Καὶ εἰσηλ- 9. 
δ Ν / / λ / 2 ών ., 

θεν εἰς «τὸ πραιτώριον πάλι, καὶ λεγει τῷ {ήσου" πόθεν εἰ 
τε ν ᾳ ως ει) / , Σ ” ” σης η . 

σύ: ὁ δε {ήσους ἀπόμρισῳ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. Λέγει Τ αὖ- 
-” ε / 2 Ν 3 κ 2 α” [0 3 / 

σῷ ὁ πλάτος ἐμοὶ οὐ λαλεῖς» οὖν οίδας, ὁτι ἐξουσίαν 
ει -” / Ν . / 2/ 2 ” / 

ἐχω στοαυρωσαί σε, καὶ ἐζονσίαν ἔχω ἀπολυσαί σε: 

Ὁ Έ οὖν. -- τ τοῦ. . Τ οὐν. 

(0) Ξ Ὀ. 1. 106. 156τ. εἰ. 9. Μι. ψ. 191. 151.918 (ο. αἱ. 8.) 985. Ἐν. 6. 
Ῥεις». ΟοΡί. Άγπι. ΑΥΓ. Ῥ. οι. 18.19.94, 56. αἱ. ὅ8. Μι, ΒΗΝ. α]. 

γυ]ς. πῃς, νετο. Ρτὶκ. σαέ. {ογ. οἙοΙϱ. 20. Ἐά. 85, αἴγ. Ατγ. Ῥεε», Οορέ. 
σεγπη. Γ058. ΠΣΕ. 6Π1ΙΠΘΥ, καὶ ἐξῆλβε.  Βαλίᾶ, ἀλλ, Ασπι. Ἀγγ. Πἱ6ΓΟ5. «ΔοίΗ. 

ο τε Ν 
οτι εαυτο) 

ο. 
--ᾱ 

ΑΒΠΙ,, 88. 45. α]. 8. Μι. 11. 8ΥΓ. 
ΑΔΗ. (ο) Ξ Μι, Β. 11 ΡεΓ8. 

Ρ. (οἱἩ. νοτοπ. οοτρ. ἘΤΠεορΡΗΥΙ. 

(4) Ξ 106. 191. αἱ 2. Μι. Ὑ.ς. 11. 
Οορί. Τη αλῑῖς Ίσουπα παυίαί. (6) 
930. Ῥοις. Ρ. Ύ μἱς, «018. σεΓΠά. {058. 
Μπι. ραί. ιπατί. Απίς ὁ ἰησοῦς Ροπηί 

1. Τ8. 106. 191. 151. 918 (ο. αἱ. δ.) 
Μέιν. 11. Οορι. αοιμ. (48) ἔχων. 

1. ΛΙας, Αγ, ΥεΓοΟΠ. νους. ὈΓἱΧχ. 
εοἳ). «οτΏ. 011115, (5) - ὁ πιλάτος. 
04. ὺγ, Άγ. Ρ. Ῥεΐ5. Ρ. Οορί. 

(11) -ἰ- ὁ ὄχλος καὶ. 91. αἱ. 5. (1) -- 

ΛΡ (9ἱ.Λ0. ΕΚΜΡΒ. 10. 11. 99. 40. 

στ. 69. 64. 69. Τ9. 91. 1069 1941. 12τ. 

ΒΙαν.(εςς, 9. 3.) Υ υἱς. Τί. (εχο. ου. 
πιαρί, ο]. επηππετ.) ΟΙΥΥ9. Τβοορηγ]. 
Λας. ο) Ξ ΡΡΙ, γα. 1. 
Ογίς. Πϊ]ατ. ΦΗ5981. Ν, Τ. (1) - 
σὸν. Τά. (αι) 5 ΑΒΡΙΜΡ. Ἐν. 

6. 24. 56. ΑΠ. Μι, ΒΗΥ. αἱ. 19. 

Ἐά, (εί 8ἱ. 8.) - υἱὸν 9εοῦ ἑαυ- 
σὲν. Ὦ],Μ. Αι. Ν. ο. 8επιε].5. ϕ. 

κά. Ο0ἱΡ. ΟΥΥ. ἑαυτὸν «Φεοῦ υἱὸν. 3. 

Αν 1. ΗΥ. αἱ. Ἱ. 'Τπεορην]. 

ΑΙ αἰῑο ογά]πε. (η) -- Α. 69. 
194. Ἑν. 94. αἱ. 1. Μι, Υ. αἱ. 4. 
ΥΣ, Ῥοετ6θ. Οορί. ΑΓπις Ῥ]άγ. ΥεΏι ὃς 
3, ΟΥΓ. 

ἑ 



6ΑΡ. ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ. 

ἔτι ώμί . {ησοῦς' οὐκ ἃ εἶγες” 

809 
2 ο Ά Ἀ 

ἐξουσίαν 1 ουδε- 
5’ / - μίαν κατ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένου ὤνωθεν' διὰ τοῦτο 

ἱ / 

19ο παραδιδούς µε σοὶ μείζονα ἁμαρτίαν έχει. Εν τούτου 
ἁ ; « ; - 3 νι ς νά ο» 2] 

ἐζήτει ο πλατος ἀπολῦσαι αὐτόν, οἱ δὲ ἰουδαῖοι εκρο- 
4 καν . 2 / ] ο / -” 

ζον, λεγοντες' εαν τουτον απολυσης» ους εἰ Φιλος του 
ο ” 

ο --- πῶς 
ἡ ε .” / 
19 ήν, Ο οὖν πιλώτος, 

φον ἤγαγεν έξω τὸν ἰησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ 

ο Σ 

5ὁ [δασιλέα ἵ ἕαυτ 
2 / 

ὤκουσος 

.» 3 / . 

ὃν ποιώνι ΟΥΤΙλΕΥει τῷ 
[ή 

-” κ , 
Ἡ 02 σουσον σον λὂ- 

ον ης 
ο 

[Βήματος εἰς τόπον λεγόμενον λιθόστρωτον, εθρωϊστὶ δὲ 

15 θουως μή ΄Ἡν δὲ 3 
ἐκ κε ις 

αζώ δὲ ὡσεὶ 

ἣ δι / 

15ὸ (βασιλεὺς ὑμῶν. ἃ Οἱ δὲ ἐκραύγασων"' ραυγ 

λ - , 
παρασηευ ς, σου πάσχα, ώρα 

6 // Ν / ο”. η. ./Ν 

«2 ΕΚΤΗ. χαίΐ λεει τοις ἰουδωίοις" ιδ 
ο ο 
6600» 0009» 

/ α. / 2 ο « / λ / 

σταυρώσον.αυτον. λεγεί αυτοις ο πίλωτος” τον (ασιλεώ 
ε ο τα ) / ϱ) ” ϱ) / 

νρων στουθωσω 5 ὠπεκρίβησαν οἱ αργχιερεις" ου» εγοωεν 

τ ΕΝ 

αυτο). 

- 32 ἦν, Ῥ ΩΩ σρίτη. 

(ο) --- αὐτῷ. ΒΕἵ,, 1. δὺ. Μί.5. 8ντ. 

Ῥετε. ῥ.νενς. εο1). () Ξ 80. 
ΑΙ. ΜΙ.ΕΗΥ. αἱ. 19, Ἐὰ, (α) ἔχεις, 

ΑΡΙ,. 2ἱ8 (9. 8]. ὅ.) Ἐν. 44. Μι.Ν. 

μ. (ε)5-Οἴ γε. οἶασι τα Μέ. 6 εοἆᾱ, 

χᾶτ᾽ ἐμοῦ οὐδεμίαν, Ὦ Ὀ1.. 1. 194. 101. 

Άτπι, Υυῖσ. Τε. οχο. Ὀηχ. [| -- οὖδε- 
μίαν. 80. 235. Ῥατρετ. 1. Μι. 11. 

Ἠϊ]αν, Αιπισγοδίαςί. (αδείοά, ΑΠ, 

(5) -- γὰρ. Ὦ. 106. Ἡν. 32. Ἀγτ. Αγγ, 
Ῥόγε, νν, Οορι. Υυ]ς. νους. Ρ)1Χ. {ο]. 

(0 ΑΡΡΟΕΙΜ. Ἐν. 2. 6. 24. αἲ. 59. 
Ρίυτοραπ8. Μι. ΒΗΥ. α). 18. Ἐά. 

Ονϊσ. ΟΥ. 6115. (οίίαω ἵα Μ:.6 

εοἆἆ.) ΤΠπεοριγ]. (0) τῶν λόγον 
φούτων 8. σούτων» σῶν λόγων. ΑΒΤΡΌ 

ΕΜ. Ἠν. 9. 24. 40. αἱ. οΌ. Μι. ΠΝν. 

πα]. 4. Οορι. 8υΓ. Ρ. Υυ]σ. Τί. Ἱιοερ. 
αἆ οτίῃοᾶ, (κα) Ξ ΑΡΡΙ, 1.121. 
151. αἱ.4. Μι. 4. 5. 11. ΟΥΤ. (ν)Π 
1.. αἱ]. 99. Ῥίατοναιε. Με. Ὁ. Εἱ9. Υ. 
ο). 1. Ἐά. 8γτ: Ῥ. καπφαίέα. ἵ. 198. 

Απρ. καππατὼ. Απ, (εππείλα, νθ- 

ΤΟΠ. (ςππάξάν ΥεΓς, (ΗΕ ΑΗ ὈΠ1Χ. 

33 σῶν λόγων τούτων. Σο γαβαβα, 

(2) ρνώραγαίίο, νενο. «οςϱ. οἱ). 

(α) ἦν. ΑΡΙ,. 1. 99. 40. 49.64.09.91, 
194. 191. 151. Εν. 92. 80. 96. 81. 46, 
αἱ. 90. Μι. Ἡ. κ. ο. {6γ, 6, επι]. 

κ. Ρ. 6. Ψ. ον. 9ντ. Ββ]αν. ὅ. 6. νετς, 

εοἱῦ. ἔο6ε. ΟἨτοή. αἷοχ. ΟΥ, δὲ, ἦν, 
121. αἱ. 2. δΙαν. 2. 85. [ -- δὲ. 151. α|. 
6, Μι. π. Ῥουςε, ρ. Υυ]ς. νενοῃ. Ὀτ]χ. 

(ου. πατέ, Μἴπι, σαῖ. (8) ώς, ΑΒΕ 
Μ{.. 19. 106. 151. αἰ. 16. Μι, ν. 11. 
(ο) Ρ!.. 12. 68. 193. ἵη πι. α ργῖπια 

παπα, 151. Οπτοή. αἱεχ. (ῥτονοεα 8 

αὖ αοουταία εχεπιρ]ατία, ἴππο αἲ ᾷ0- 

ϱΠη5 ἰδιόχιειρον.) Ἀονεγις απ{]ος]ι, οἱ 
Απππιομίιας οσα ααἱραςόαιη αρ. ΤΠε- 
ορ]ιγ]. (ἐπίσημον ΟΙ γάμμα οΟΙΩΠΙΙ- 

ἰαέαπι Εαΐςςε ]αά]οσπίος,) Νοπη, δεᾶ 

δεπία Υ οΓεῖοπεδ ϱΠηΠςς εἰ Τα]οπι]ῃ]- 

επ] αρ. Ἱτεη. |. ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκση -- 
δα], Τη πιερυγαηῖ Βοτρὶ]απ]ς, 
(ά) ἐκραύγαζον δὲ ἐκεῖναι, Β[,, 33. ΟΥ, 
| -ἰ- λέγοντες. 19. 09. 91. 194. Ἐν. 1. 
99. α]. Τ. οἱ ῬΒατῦετ, 1. ΜΙ. ΒΗΒ.ς, 
Ψ. (οππΏςς βεπιο], Ἡί νάείας,) 5. 
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ην εἰ μὴ καΐίσαρα. 

ο καὶ ἤγαγον.΄ 

ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

κκ, ίνα στανρωύῃ. | ο--- σαρέλαθον δε τὸν ησουν 

σἈς χω 
ἰ 

Τότε οὖν παρέδόκώ. αὐτὸν 16 
4. 

. 

Ν . Αα ά -”. σο εφ ἃ ἔξ 
Κο ββαστάζων τον σταυροναντου, εζπλθεν εἰς Άσον 417 

ἃ / “ / 

λεγόμενον κρανίου κ 

γολγοθᾶ" 

/ “ 

σοπον, 
! / /” ε ο. κ 

Ίος λέγεται εδραΐίστι 
ή Ας η, Ν .. ι - 

Όπου αυτον εσταύρωσαν, καὶ μετ αντου ἆλ- 18 
/ 3 ” Αα 3 ” ο. ΑΝ Δ ο. ο 

λους δύο, ἐντευύεν καὶ ἐντεῦθεν, εσον δε τὸν ήσουν. 
/ το λ λ / « Ν 1 ΚΑ ϱν 
Εγραφε δὲ καὶ τίτλον ὁ πιλάτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ 19 
μα. ο. ὧν δὲ » ι / πιό ο. 4 τος. ὁ (9 

σταυρου. ην ὂε ΥΕΥΡαμ,ενον'  {Ἴσους ο ναζωραῖος, ο ῥα- 
Ν ν 5 / . ” α’ ΑΔ / . εκ, ασ 

σιλευς των ἰουδαίων. 1 οὔτον οὖν σὸν σίτλον πολλοί ονε- 90 
ο ἠαλω ϱ) 8 νο αρ δ.σ 

Φνωσαν των (ουθαίων, οτι ἐγγυς ἦν Ὁ ὁ τόπος τῆς πόλιως" οπου 
5 / 3 ” ναών . . νὔ ω ἄ .. πα | 

ἐσταυρωύη ο {σους" καὶ Ίν Υεγραμενον ἑοροστὶ, ελ- 
ϱ .. / ο ” ή ͵ λ ”- 

ληνιστὶ, ῥωμαέστί. Έλεγον οὖν τῷ πιλώτῳ οἱ ἀρχιερεῖς 931 

ξ Να Τ8 / 

χαι απήγαγον.. 

(9) Ξ49. 613 69. παρέλ. οὖν σ. ᾖπσ. Ὁ 

Ρι,. 38. 149. Μι. 5. νετοῃ. νεῖς. 
«οἱ ῦ. «050. Γρ58. ΟΥΡ, παραλαξόντες δὲ 
σ. ᾖησ. ΟΥΠΙΕΦΟ καὶ. 91. 1921. 181. Ἐν. 

δἳ. ὃρ. 98. 965. 96. ὃι. 44, 46. Μι. 
ΤΗ. Ε, Ψ. (οπιΏςς δεπιο].) ς, Ρἱ8. 5. 

οἱ δὲ παραλαξόντες αὐτὸν, ΟΙΠΙ5860 καὶ. 

λ. 1. 195. 61. ἵη πι. 194, Ἐν. 1, ΑΡΙ. 

παραλαξόντες οὖν αὐτὸν. ΟτἱΝ. ἄγαγόν- 

σες οὖν σὲν ἰησοῦν. 8ΥΥ. Ι6ΓΩ8. παραγα- 
γόνσες δὲπτ. 1σ. Μι. 1. (ϱ) Ξ:ΡΙ, 

42. αρ. ΜΙΙ. 613 69, Μι, 5. ζορί. 

κ οΥΟΠ. νοτς. οϱ) ο. «οἳΒ. ΟΥ, | ἁπή- 
γαφον] ἤγαγο. Ὁ ΡΠ5. αἱ. 85. Με, 

ΡΙΣΥ. αἱ. 18. Εά, θίαν. ΟἨσγς, οεἶαπι 

{π Με. ὅ ορἀά. ΟΥΤ. πα8. Τμεορηγ]. 
Ἠ(ψηι. ἐχέθηκαν αὐτῷ (τὸν) σταυκὸν. 

οἱ. ἵπ η. 69. 124. Ἀγτ. Ἠϊογος. Οτῖς, 
κ καὶ ἐπέθηκαν αὐτῷ σὸν σσαυρὸν. 19. 

Μ. αἱ]. 19. Μι, α. 5, 
ἴνπ.τ. 10, Ὠναησο]ϊρίσγία (Φοπιθ], πέ 

εἰς σὸ πραιτώρων. 

φϊάείιν,) 8ντ. Ἰήστος ἅ βίαν. 9. 075, 

γης, ἙέἸψπα. -ἰ- εἰς τὸ σταυρῶσαι. 98. 
69. 66. Τποορ)γ]. οἆ. (6) Βίερεβε- 
ΦμΠέ ση οδί}ε, ΥΣ. Πἱεγο8,. δέ οΓΨσεηε 

οσῇς πόλεως ὁ {δπος. 

6/5 6µρειν ἄογβο ο] ροδιεγημέ, Ῥετα. 
Ρ. καὶ βκστάζοντες . .. ἐξπλθον. ΜΗ. 1Τ. 

| αὐτοῦ] ἑκυτου. ΑΘ. Αἱ, Μι. α. αἱ]. 

δ. (0Ἠ1ή9. οίίαω ἵπ Μέ, 4 οο ἆ. ἑαυτῷ. 
οἱ, 1. μυς. Τι. Ο55,  ἐξηλόε Ξξ 

ΥΓ. ρεγυεπί!{, Υευς. σοἱ 0. ἴέεπι «οτΏ, 

(11) σόπον. Ἐλδ. 11. 38, 96. 64. 106. 

191. 9ἱ8 (ο. 194. αἱ. Τ.) 935. Ἐν. 6, 
80. αἱ. 99. Μι, Ῥ. υ]. Υ. Ἱ, Ἡ, ο. αἱ. 
4. 3ψτ. ῥ. ο. δὲ. Ῥοἵβ, Ρ, ΥΟΓΟΠ. ΥΕΓΟ, 
εοτΏ. θε ἱκ. οὐἳ ο. ΤΠουραν],΄ 4). 

40. ϐ5. αρ. ἸΝοείς. 69, Με, α, 10, 
(940. 63, αρ. ἸΜοίρί. ο) Ώ. τόπος». 

191. 92505. Μι. ο. () Ξ51,. Ἑν,. 

8σ. Με.ς. ϱορί. Βαβίά, Υ υἱν. νετοῦ, 

«ογς. ους, {055. πιαγί, 6ονΠι, Μαι. 

σας. Ἰ 26] 5 ΑΚ. 40. 69. ιοἳ, αἱ. δ. 

Νε. α. αἱ. 8. νοτο. Ῥγὶακ, ΟΥ, καὶ. 
Αγ. (πι) ἐπέθηκεν. ΑΙ. 11, 49. αἳ,. 

4. Μι. 11. αἱ. 8. {(π)Ξ69, Ἅᾖ{(ο)Α. 
ΒΡΡΗΚΙΡ.918 (56, αἲ, 10.) 1ν, 6. 

4, 35. 81.41. 40. ρίωτορφυς. Μέ, Β, 
Ὀἱ5. Η. εεο]. Υ. αἱ. 20, Τά, λα Ρ.: 

αν, 07: πρ ο. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. δΙ11 

Ρσὼν Ἰουδαίων" μὴ γράφε: ὁ βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων" ἀλλ" 

| 33 ὃτι ἐκεῖνος εἶπε᾽ βασιλεύς εί τών ἰουδαίων, ᾿Απεκρίθη 

99 ὁ πιλάτος᾽ ὃ γόγξαφα εχραφα. ιού οὖν ήμώμς, 

6ΑΡ. ΧΙΧ. 

ότε ἐσταύρωσαν Ἱ τὸν {ησοῦν, ἔλαθον τὰ ἱμώτια αὐτοῦν 
Ν 2 4 / / ε / κ / 

κοὶ ἐποίήσαν τεσσαρα µέρη, εκώστῳ στρατιωτή µέρος» 
τ κ λ τά . Ν ος ντ ο αλ 3 κ ./ ἱ 
καὸ τὸν χντῶνοι, ἂν δὲ ὁ Χιτων ἄρβαφος» {5 τῶν ονωθεν' 

34 ὑφαντὸς δι ολου. Ἐέπον οὖν πεὺς ἀλ λώνλή ρῇ ήσαν 

μι αυτον, ἀλλὰ λοέχαμον αρ. αἰρτως σίνός ἔσται., να 

ή γραφή πληρωθη, ᾿ ᾗ λέγουσα" 
/ ε ο” Νε ΑΝ ν ς / ες λ . λη 

σιώ µου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὲ τὸν ἑωατισμὸν ῥου ἔξαλον κλή-- 

 διεμερίσαντο σὰ ἑμοί--. 

ης λ ο ο ” 2 / /4/ τς , 

25 ῥον. ᾿ 6ἱ μεν οὖν στρατιωτα! ταυντω εποίήσα». [ΕΙστή- 
ὰ Ν Ν ” -- κι ” ο ΄ ᾿ ” ΐ 

χείσαν δὲ παρα τω σταυθῳ του {σου Ώ ΤΡ αυτου» καὶ 
ϱ 5» Δ ο» ΝΔ 2 -” , ο Ἀρ ο 

2 ἀδελφὴ τής Μήτρος αὐτου Ἅμαρια του Ἀ χλωπα, 
ι Χ ψ ς ὃ / . . ιο ὃ λ λ ΄ 

26 και μαρια η µογ αληνή. Ἴησους οὖν, εδων την Μητεβοςν 
| λ Ν λ ω) ΕΙ 2 / “/ / .” 

χαι τον μαθητην παρεστωτο» 5ον ἠγαπα, λεγει ση ϱη- 
λ ε ” /4/ / 2 λε 9 ο 4 ” 

2 τρι αυτου γυναιυ 8ο /δου ὁ υἱὸς σου. Ἑντα λέγει τω 
7. Ὀ[δου- ἡ αρ Χωι δ / ος ον ““ 

μαθητή ἴόου η μΜητηρ σου. καὶ ὦπ επεμης της "ώρας 
ἡ 2 

96 ελωίεν . ας ν ε λ 3/ 9 δι / ος αὐσὺν'. εἰς τὰ ἴδιω. ] Μετὼ ἕσοῦτο' 

η 9 Γ « λ 

8 00 Ἰ2., ἆ αὐτὴν ο µαξητῆς. 

αἱ. 25. Μι. Β. 0ἱ5. Η. Ὀἱ9, Υ. αἱ. 18. 
Εά, Ο5ἱ5. Όγτ. 09». (0) ἴδε. Ὦ 
Ι.Μ. 10. ο]. ὃ. Με. α. 10. ΟΥ5. ΟΝΥς, 
(ο) ἠωέρος. Α. 35. 49. 09. 194, Ἐν. Ι. 

(ϱ) Ξτ9. Μί. 5. 8ΥΥ. ΑΡ. Βαχ. 5αοε”- 

ἀοίμπι, ἔο58. δασεγάοέιπι εἰ ϱ;1ποίρες 
Γιάφογαπι, Ὑετο.  ({(ᾳ) αὐτὸν, Υμἱς, 

{ου. σουπι, 'σαί. πι. Έως. πιαΓί. 

(1) σὸν δὲ χιτώνα, ἐπεὶ ἦν, ΟΠἱ550 Πιοα 
οὖν. 69. αἱ νἰασίυγ, 124, εοἰῦ, ΟΥΡΗ. 
ψ Ξ καὶ σὸν χιτῶνα, 8ΥΤ. ΥΘΥΟΠ, Υετος. 
οογῦ. (5)Ξ8Β. Μι.5. νετοῃ. νετς, 
οογς. «ον. {(ἱ)ΞΡεΓε, ῥ. νεΓς. 6Π]- 

ΊῃΘΓ. (1) -ἷ- καὶ. ΘΥΤ. εις. ρ. 91. 
(α) κλοπᾶ. 238. Ἐν. 46. αἱ, 6. ρία- 
Γ6ςνο. Μί. ἙῬ. θεπιο]. Ἡ. {ου αἳ, 11. 
ΟΥΤ. ΤΠεορΗγΙ. κλεωπῶ. Οορί. Α γι. 
Ἐά4. 6ιεορ]ια, Υ υἱς. Π{. ία 6εορ]ιῶν 
Άτγ. | -ἵ- εἰ ΠΜατία «αεοῦὶ, οο1Ώ. 
(σ)Ξ1.5 990. 
Άιγπαη, ΥοΓοΟή. 

(5) Ξ81,. ΛΙῑις. 

(4) ΡΡΜ. 10. 98, 

9ο. 49. 9Ι. 106. 101. Ἐν. 19, 4. 40, 

3ρ, 81. 46, 9). 15. Μϊ. Β. Ρἱ8, (ειπε! 
υέτος.) Η, δἱ5. (6εσιο] πέ τος.) 19, αἱ, 
5. 9414, θίαν. 2. βεμχε]. (ἀ) ΑΡΕ 

αΠ[ιδ. ΑΗ. εἰ Ῥατρεν, 8, Μι. ΒΗ 
Ύ, αἱ. 18. Ἐά. Δήπ. 8]αν. ὃ. ΟΥΥ, 

ΤΠεορΗγ], | μαθητλε] -ἷ- ἐκεῖνες, 64, 
61. 121. 218 (ο. αἱ. 8.) 990 988, 
α|. 54. Μι. Β. δἱς, ΗΠ. δα, αἱ, 6. Τά. 
υγ. Ῥοπε, ρ. ΑΡγ. ΔδίΙ. οἱ). νογς,-]- 

αὐτὸς. 69. Ἑν. 8ἱ. (6) σαῦτα. 10. 
Ἐν. 1. 9ὗ, 46. αἰ. 11. Μί. Β. δοιπο}, 
Η. θειπε]. α]. Τ. 8Υτ, Οορί, ὐεἶσ, Ες, 

ΟΗῤΥ». (εἴρμι ] Ἰ Μι, 6 οοβά,) Τε, 
ορΏγ!. ̓  
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Τ ΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
νε ω | ήν // ναι ἕκνε 

οὐ εἶδῶς' ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα 5ῇδη”' Ἀσετέλεσται, να 
] - ’ ος πα νο στι 
η τελειωθή 4 ᾗ γδαφὴ, κ λέγει" διψο. Σκεῦος Ὄ.- οὖν. 

ἔκειτο ἳ. ὄξους µεστόν'' Ἡ οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον 
2/ / λος κ / / / ”. ..  ” 
ὀξους, λαὶ ὁ ὑσσώπῳ περιεντες, προσήνεγκαν αυτου τῷ 

κ. ο. ο  / ν΄ ον. ε «κ.α... 
στόµωτι. Ότε Ροῦν έλαθε τὸ οξος Ἱ.ὁ {ησοῦς, ειπε" 

/ ι / Λ λ . / 11 

Σσετελεσται καὶ  πλίναως τὴν κεφαλην, παρέδωκε τὸ 

σγεύµιο. ἵ 
αρ” ” “ Δ / . 4 .”. . ” ... 

[οἱ οὖν ἰουδαῖοι, ἵνα ϱὴ με ἐπὶ τοὺ σταυροῦ τα 
/ 2 ” 9 / ο λ νο ος 

σώματα εν τω σαξξάτω επεί ποφωσπευή ην Ἅν 7αθ 

ἔρο ο) 

ἰδὼν. 

(8 ἘΚ5. 11.18.98. 96. 40, 64. 69. 
τὸ. 91. 124. 149. 145. 936. Ἐν. 1. 2. 

6.18. 19. 241. 46. α]. 28. εἰ Βατρεγ. 

3. Μί. Β. δοπιεΙ. Ἡ. οεπιε], Υ. αἱ. 

1]. Ἐά. Οορί. Βίµ. ΑΓ. νους. ΟΥ5. 
ΤΠδοριγ]. (ϱ) Ξτ1. Ἐν. 1.9. 

19. ο. αἱ. 88.90, οἳ, α]. 10.: Με, 

Ῥ. οοπιο!. Ἡ. «εοπιε]. ἆ]. ο. 85. 
Ῥογες. μυς. Τί. (οχο. ὑτῖκ. Μπι. 

ΘΙΠΠΙ6Γ.) ΟΝΥς. (οίἵαπι ἵπ Μί. ϐ 
εοζᾱ,) ἨἘΤπεορ]ψ]. Ἀοπο. Ἠ[αν, 

Άμοί. ἆθ Ῥγοπηῖς. Απίο ὅτι ροπίέ 
075, Απίο σάντπα ΑΒΡΙ,. 89. Με. 

Ρ. Ζ. αἱ. ὅ. Ῥοεί σετίλεσαι 9990. 

(1) σεσελείωται. Ὦ. (οίΐαπα νε. 90.) 64. 

[ --- (τὰ) περὶ αὐτοῦ. 11. τ9. 91. 121. 

ο]. δ. Μέ. 5, α. Ἐναησε]είβτία (απο 
οσο, αδί οπιϊέαηέ σετέλεσται ει τεσέ- 

λέσται. νε. 90.) β]αν. 2. εεπιε]. Β]αν. 9. 

(4) πληρωύῃ. . 1, 11. 19. 69. 194. 

218.41.6, Μί. κ. (κ) -|- καὶ ἔδωκαν 

εἰς πότην µου ὄζος. 3ΥΤ. Πίθγος. -- ἡ λέ- 

γουσα᾿ καὶ ἔδωκαν εἰς σότον µου ὄξος καὶ 

λολὴν. ΘΥΓ. Ρρ. 6, δί. (1)Ξ ΑΒΙ..νε- 
ΡΟΗ, νογς, {056. (τη) μεστὸν ὄξους. 918. 

ΆἉτπ. {(η)Ξ6ἱ3 α]. 8. βαν. 9. νοτο, 
σπόγγον οὗν μεστὸν ποῦ ὀξους, ΟΗ1ἱδεΟ 

βεηιεπίο μα), ΒΠ. 1. Οορί. Φαλίά, 
νετοῃ. εογῦ, οαΠί. ΟΥΡ. Ηἰ]αγ, Αποί. 

4ε Ριοπηΐδ, Ἰθπι, βογναίο οἱ δὲ, 

γυ]ρ. {οβ, ΑΙΙ, || σπόγγο Ξ Μι. α, 

10. ὄξουςἹ -Ἱ- μετὼ χολῆφ. 19. 16. 

61 ἵπ πι. 09. 194. Ῥντ, Ρ. ο. αθί. 

ΑΠ, θεμο]ίοη Ἱπ Μί, 11. Πίεια «ο]ὺ. 
αὐϊ οἷο Ἱέριέ: Ἰιψδορο αἀπιίδεπίεν 

δροπφἰάπι εγΡο  ῬΡΙεπαπι αοείο ειπε 

/}εΙἱε, ϱενπιχίαπι εοπεροπεπίεδ, οδέι- 

Τεγιιέ ον ε]ιιδ. (ο) ὑσσώπου περι- 

θέντες. 16. ὕσσωπον σερί. 8. οἴσυπον 

περιθ. 8. ὑσσωτῷ νε] ὑσσωδίῳ περι. ν. 
ὑσσῷ προπεριόένσες, 5. ξυστῷ περιθ. (οπ- 

}εοίπγα, ρεγ[ίοα οἰγοιπιροπρηίεδ, νε- 

ΤΟΒ. «ΟΓΡ, καλόμῳ περιθ. 8]αν. Ίγδδορο 
αἀπιέοεπίεε, εοιυ. Ηατ. (ϱ)Έ 

99. ΑΓπι. Ῥοἵς. ῥ. νετο. δὲ, 49. 151. 
α]. 4. 8ΥΥ. (α)Ξ-- Β. νογς, 6ΠΗΠΠΕΥ. 

Απίε σὸ ὄξος Ῥοπαπί Ὦ. 69, 194, Με, 
{. 5επιε]. Ατπ Ὑγαἱς. Τε, | -ἵ- μιτὰ 
σηε χολης. 194. Αγπι. {ρ5. Ας. 4 

ῥτοπη]ς, ({) -ἰ- πάντα. Απ. {(5]-- 

πάλη. 40. 65. Μι, 10. (0) -{- ὡς δὲ 

ἐξεσνεύσθῃ (ἐξέπνευσεν,) ἐσχίσθη σὸ αΣτα- 

πέπασµα σεῦ ναοῦ μέσον ἀπὸ ἄνωέεν 

ἕως κάτω. 3Ί. 96. 91. 9556. Μι. ς, 
5επε]. ο. 19. 3ΥΓ. Ρ. ο. αξί. 8ντ. Ἰήθ- 
το». ΟΥΓ. (α) Ξ5 18. 8ίαν. 9. θεπιε]. 
Απίο ἵνα ρομαπέ Τα 1. 60. 194, Μι. 
5, Τά. Ἀγγ. Ῥετες. Α;Γ. Οορι. Αδίῃ, 
Άγια. δἶαν. Ῥυἱς. Τί. Οστ. 0ἨΕγε. 

(οίίαπι αρ. Μί.) Νοππ. || φιία σαπα 
Ῥωγα εγαί, ΝΘΝΟΠ. Ὑοχςο. φιοπίαπι γα- 

ΥάδοευΕΠΙ ΟΦηάΠΙ ῥραταυεγέπέ, 6058. 

(ϐ) ΞΜ.|ὁΞ ΑΕ. α1.9.ΜΙ, ΒΥ. 
9 

6ΑΡ. ΙΧ. 

Ὀ 

ο 



σΑβΡ, ΧΙΧ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΠΝ. ο]ό 
4 / ϱ: ὁ / // . / 3 / π 

ΦΕγαλη Ίωερα Σικενω” τοῦ σαθθάτου" Ίρωτησαν τον 
/ α . δν λ 4 . ἄν Ν ”. 

σπιλᾶσονο {να χοτεαγωσι ουτωντα σχελή» οἱ αρθώσμ. 

1199 ΗἩλθον οὖν οἱ στρατιώτοι ποιὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν 
Ν / κ. Ν ω. 1/ .” / » 

τα σχελη, Χαΐ του αλλου σου συσταυρώύεντος αυτω. 
{ Ε ” ρ’ 2 ) 

1:99. πὶ δὲ τὸν {ησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἀὐτὸν ἤδη τεθνη- 
Ι / / ] ” ᾿ / ] ] τ΄ - 

Ἴ94. ΟΤΟ9 οὐ χατεαζαν αυτου τα σκελη. Αλλ εἰς σων 
ο. Ζ / // 2 ” λ λ 8 ./ / λ 

στρατίωτων λογχή αυτου τήν πλευρον ενυξε, Λο 

| 95 05 ο εὐθὺς' ἐξῆλύεν αἷμω νπαὶ ὕδωρ. Καὶ ὁ ἑωρακὼς 

αυεμιαρσύρηκε, καὶ ἀἁληθμὴ «αὐτοῦ ἐστι ἡ μαρτυρία". Μωεμαρτυς μαρτυρ 
ἀ . ο” ο κ 3 ” ή ή, « υ] 

πωκεῖνος οδεν, ὁτι ἀληθη λέγει, ἴνω Ὁ 3 καὶ! ύμεις 
/ ] / ε κ // ” ιν ς Ἆ 

96 πιστευσήητε. Έγενετο γαρ ταυτοι (νω Ί γραφή πλῃ- 
” ,) - ε / . -” Ν / ε / 

όχι θωθη" οστουν ου συντριβήσετα! αυτου. Και παλι ἑτερο 

γραφὴ ὃ λέγει" ὀψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. ] 
κ κ πο » / Δ / 

Μεσὼ ἶ --- δὲ ταῦτα [ἠρώτησε σον πιλάᾶτον 
2 Δ ] ϱ/ νά 9 / 9λ Δ ο 5» ω 

(ωσήφῷ ο ἀπὸ ἀριμαθαίας, (ὧν ῥαθητης τοῦ {ησοῦ, κε- 

5 4 

Υ εχείνη. Ὀ 0 εὐδίως, 

() ΑΒΡΕΡΙΑ. 1. 86. 40. 19. 194. 
191. 149. 145. 918. (ο. αἱ. 6.) 92638 

2ος, Ὁν, ο. 6. ορ. ο6. οτ. α]. 90. 
Ῥ]αγδξνε εἰ ἘΒατῃῦεγ, 4. Μι. Ἑ. ίες, 

Η. (εγ. Υ. αἱ. 16. Ἐά, (οείίαπα δι. 9.) 

ΥΓ. ΑΓ. Ρ. Οορί. 4Η, Αγπι, 8]αΥ. 
νεγοη. γετο. οοῦΡ. Πεδγελ. | Ξ-- 64. 

Ἐν. Ἱ. Ῥοδέ σαθε. Ῥοπυπί Ρ1,. 69. 
19. 8υΥτ. Αν. Ρ. Ατπι. 41. (2) λόγ- 

χει. Εά. (α) ἤννξε 56. 08. Ένοιξε. 

225. Ἀρ. Βϊτολ, 990. ἤνοιξε. 65. ΒΥΛ. 
Ρ. Υυἱς. Ὀγίκ. σοΓπα. Γο5. Μπι. σαΐ. 
ππατί, ΟΠΤΟΠ. αἱεχ. ἵπ πι. Λας. Αυὐοί, 

46 ρτοπηίςς. (ϱ) Ὁ. 69. 2915 (οι 
194. αἱ. Ἰ.) 9356. Ἐν. 6. αἱ. 11. ρ]- 
ταδφιε. Μί. Ὦ. θεπιε]. Ἡ. 5επιε]. Υ. 
9]. 19. Ἐὰ. (ο) ἔσσιν ἡ μαρτυρία 
αὐτοῦ. Π. 9. 106.918 (5. αἱ. ὅ:) Ἐν. 
1. 9.6.39, 95, αἰ. 15. Ρίήγο8νο. Μέ. 

Ὦ. Ρἱ9. Ἡ. εειπε].Υ. αἱ. 19. δά. 070, 
Ο,ΓΥς. (είίαπι {η Μί. 6 εοἆᾱ.) Λη- 
ἀτθας. ΤΙεοΡΗΥ]. ἔστι αὐτοῦ ἡ µαρτυ- 
οι, Π. 

ρία. Ἐα. 194. 191]. Ἐν. 40. αἱ. 6. Μι, 
α. αἱ. 8. Ἐά. Ἅᾖ() καὶ οἴδαμεν. ΝΟΤΗ. 

(6) ΑΡΚΙ.. 1. 98. 49. 6133 69. Ἰ6. 

αρ. Ἠείρι. 194. αρ. Βἱτοί, 1405. 1571. 

Ἐν. 99. 96. Βατνετ. 1. Με. ΒΗ. 
(πέοναπε θεπηθ!, τέ νἱάσέιτ,) αἲ. 4, 
Εά. Όνε, αἲγ. Ατγ. Ῥογες. Φα], Αἴπη, 

θιαν. 9.9. Υυἱρ. Π, ΟΓἱς. ΟΥΥ, 8ε[ιο- 

1ο ἵπ Με, 11. (0 δ.Κκ.οι, αἰ. 4. 

Μι. 5. 11. (5) -- ἀπ', 98. 40.63. 
69. 106. 194. 2056. Ἐν. 6. αἰ. 99. εἰ 
Ῥατὺεγ. 5. Μί, Υ. α. Ρ. ᾳα. «. αἱ. 8. 
χα. ντ. πίς, Ῥογες, 9α]ίά, 8]αν. 
γυῖς, Ἡ. Οτϊσ. ΟΥτ,. Νοπῃ. ΤΙεο- 
ΡΗΥΙ. σαπάεπί. -- παρ. ΟΥτ, (1) -- 
1. ΔΙΐπβ, Ὕεγς, λέγονσα. Ἴ6. 8ΥΥ, Ρ. 
() Ξ- ΕάΩΚΜΕ. 19. 11. 93.49. 61. 
191. 142. 145. 151. 9.91, Μι. Υ. αἱ, 
12. Ρά. 9Υτ. Ῥειε.ρ. ()Ξ- Βυι, 
1. 106. 124. ϱ05. ΛΙ, Μι,α, αἱ. 11. 
Ε4. (4) Ξ ΑΡΒΡΙ, ΑΙΗ, 

9 1 



δΙ14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
: / ἡ ο” 7 3 8 Νρυμιμένος δὲ διὼ τὸν φόδον τῶν ἰουδαίων) ἵνα ἄρη τὸ 

σώμα τοῦ Ἰησοῦ. καὶ ἐπέτρεψεν ὁ πιλάτος. 3 ἤλθεν οὖν 
ι.. ο” λΝ ” ” 5 -”- Ν κ Ἡ ’ ἳ 

Χῶέ Ίρε τὸ σωμα του {ησοῦ. Ηλθε δὲ καὶ νικόδηµιος, 
5 .ὼ Ὠ ψ αν 5 ””. / ς τ/. . ή 

ο ελθων 3 πρὸς τὸν ἰησοῦν νυκτὸς τὸ πρὠσον Φέρων 

6Α5Ρ. ΧΙΧ. ΧΧ. 

’ /“/ 0) Ν / / Αι ε 
Ὀμίγμω }Ῥ σμύρνης καὶ ἀλόης Ἱὁ," ῦλίτρας "εκα- 

΄ // 2/τ .” Ψ ” ” . // ν 

σὀ. "Έλαξο οὖν τὸ σῶμα τοῦ ἵ ἰησοῦ, καὶ ἔδήσαν 40 
πα κ 2 η, λ κ / θὼ ἐβ 

αυτὸ Ὁ -|- ἓν οθονίοις μετὰ τῶν αρωμάτων, καθὼς ἔθος 
κ. ὁ ΟΝ. Γ Ὁ ο. ν 2 ών τος 
ἐστὶ τοῖς ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. ᾿Ἡν δὲ εν τῷ τόπῳ, 41 
χ ο) . 26... α». [ Ν” ” , // τ. 

ὅπου ἐσταυρωύη, κῆπος» καὶ ἐν τῷ κήπῳ΄ μνημεῖον Υπαι- 
ο Ἀναν5 ο πκ/ Αφ ον , ” 3ο Ν 
νον, εν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη. ᾿Εκεῖ οὖν 2 διὼ τὴν πα- 43 

λ -”. 5 / “ο . Ἆ .’ λ ” 1/ 
ρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὁτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθη- 

Δ ο ν 
καν τὸν {ησου». | 

ον ος ον Φ/ ” κ 6 Δ 
[Τή ὃς 3 Αιῳ των σαθθάτων, μαρία η μαγδαληνὴ 1 

/ | Λος μ ά / Πο 

έρχεται πρωνν σκοσίας ἔτι οὔσης» εἰς σὸ ϱ)ΊΕΙΟΝ» καὶ 
/ λ / ι) / ας ο. ΄/ / ι 

(βλεπει σον λίθον Ίρμ.ένον εκ. τυν μνημείου. Τρεχει 2 
ο” ΙΑ Ν / / λ κ Ἆ / 

οὖν αι ερχεται προς σινωνο, πετρον, πθ προς τον ἄλλον 
ΔΝ «] ο 2 / τε Ὁ ” Ν / 3 ο” . 

µιαθητην, ον "εῴιλει ο {σους Άαΐ λεγεί αυτοις' ἤραν 

σὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ ἃ οἴδαμιν, ποῦ 

ΔΝ 

4 ᾠσε). 

(πι) Ξ Ἐν. 44. Μι. α. Ἐὰ. Ἰλθεν οὖν 145. 151. 918 (ο. αἰ. 8.) 990. Ἐν. 9. 
6. 96. α]. 50. Μι. ΒΗΥ. αἰ. 18. Εά. 
Ῥετε. ῥ. βαπῖά. {089. ΝΥ6ς. ΤΙεορ]Ηγ]. 

λαΐ ᾖρεν αὐτὸ, Αγπι, ᾖλθον οὖν καὶ ἤραν 

αὐτὸ, ΒΥΤ. ἨΙεΓΟβ. ΥΕΤΟΠ, νετς. «0ΓΏ. 
ε0]0, || τοῦ Ἰησοῦ] αὐτοῦ, ΒΙ,. Ἐν. 18. 

αἱ. 9. Μι. ο, Ε. Επ. (4) -Ξ 56. 
Ῥορί νυκσὸς Ροπυπί 69. 194. Εν. 20. 

Μί,τ. Χ. 11. πρὸς αὐτὸν. ΑΒΙ,. δα]. 
ΟΥΓ’ | νυκσὲε Ξ- Μί.ο. (0) ἕλιημα. 
Ὦ, σµίγµα. Μι. Β.α. (ϱ) μύρνης. 

990. Ἑν. 96. Ἐά. ζμύρνης, Ὦ. (α) Β 

ῬΕαΗΠΚΙΙΜΕ. Ἐν. 1. 6. 24. 3]. 18. 
Ρίατεραιο. Μί. ΗΥ. αἱ]. τ. Εὰά. (5) 1» 
ὄγα», ν υἱσ. Τί. (6) ἑκατέρων. 0οἩ- 

1εεί. Ματ]κ]απά]. () 9εοῦ. Λ. κυ- 
ρου. Μί.τ, (α){- ΛΡΕαΗΜΕ. 10. 

11. 960. 40. 51. 68, 12. 121. 181. 149. 

(κ) Ξ 11. |. ὅπου ἰσταυρώθη Ξ- 106. 
(σ) Ξ-- Μι. ΙΤ. κενὲν. Ὦ. 49. 69. Ἑν. 

19, αἰ. 9. Μι. Ὑ.π. 2) φμία δαδ- 
δαέωπι αἀυεπεγαί, 8ΥΓ. Ῥετβ. Ρ. |πα- 
ρασκευλν] οῶ παπι ρΙγάΠι, σαΐ. (8) κυ- 
ριακῇ, Φα]ίά. (0) ἀπὸ. 1. 69. 999, 
αἱ. 9. Μι. 1. | -ἵ- τῆς θύρας. Ἱ. 161. 
ΑΙΐάς. Οορί. Βα]]ά. 1. Α Επι σαΠί{. 

υεὶχ. Μπι, Απιῦς. (ο) ἐγάσα. 
ττ. Ἐν. 91, (4) δα. 8. ΜΙ. 19. 8ὺΤ. 
Ῥετ5. Ρ. ΑΓΓ. ίϊε Αῑπιι ΟΠΓΥς, 
οίίαπι η Μι, ϐ σοἀὰ, ο 
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9 ἔβηκαν αὐτόν, ᾿Εξηλδεν οὖν ὃ πέτρος, κωὶ ὁ ἄλλος μα: 

6ΑΡ. ΧΧ. 

Δ ΜΜ 4 ] λ ο,” 2/ Ν Πα 

4 θητῆς, καὶ Ἰρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. Ετρεχον. δὲ οὐ 
δύ ολ, νο κ ᾗ 3 ο, ον ᾗ 
ὀυο οµμου" καὶ ο ὤλλος µιωβητης προεόρομε τᾶχιον 

ωκλα.« ) λύ ω ο να ςλ ω Καὶ 
ὅ τοῦ πέτρου, καὶ ἦλβε πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. ἸΚαν 

’ / / ᾿ 

παραλύψας [βλέπει ὃ κείµενα, τὼ ὀθόνια" οὐ μέντοι εἶσ-- 
, / ιο / ο ρω .” 

6λθεν. Έρχεται Ὁ οὖν”. σίµων πέτρος ἀκολουθὼν αυτώ» 
π » 9 Ν ω Ἀ ”ν Ν΄ 5 ΄ 

καὶ εἰσῆλθεν εἰς το μνημεῖον, καὶ »εωρεῖ τὰ ὀθόνια κεί- 
Ἡ κ δ νι ν δά ε] 3 λα ” . ” ] -” 

7 μενα , Καὶ τὸ σουδᾶριον, ὁ ἢν ἐπὶ τῆς πεφαλῆς αυτου» 
͵ : ”- 3 4: ’ ε] 

οὗ μετὼ τῶν ὀθονίων κείµενο» ἀλλὼ χωρίς ἐντεσυλιγ- 
’ ὁ / / . ος 

ϱ ἀένον εἰς ἔνα τπον. Τόσε οὖν εἰσῆλθε καὶ ὁ Κ ὤλλος". 
ύ Ν κ. βὸ .. . Ν πο Ν ] ιο 

Μαθητής, ὁ ἔλθων πρώτος εἰς τὸ μυημεῖον, καὶ είδε, 
η Ψ. ο. »κ/ ΔΝ 2/ λ Ν ο 

ο καὶ ἐπίστευσεν. Ὀὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γβραφλ», ὅτι 
ω παν πο - ) ” ] .. α” , 8 

10 δεῖ αὐτὸν ἐΛ νεκρὼν ἀναστῆνω. Απῆλθον οὖν πάλω πρὸς 
ν ν 

εαυτοὺς οἱ µαθηταί. ] 

/ ο ε ο ν πα ω 1 ἢ[Μαρία δε εἰστήκει πρὸς ἳ ς0 τὸ μνημεῖο" κλαί- 
Ὠ Σ/ /εο .' ./ | / 9 ἃ ον 

οὐυσα Ἡ εζω. ὡς οὖν ἐχλαιε, παρέκυψεν ες σὸ μονήμείον» 
Ν ΄ / ει ” 

19 Καὶ 9εωρεῖ δύο ἀγγέλους 3 ἐν λευκοῖς κοιθεζοµένους, 
ϱ/ λ ” » δι ωξί λ ο» ον ϱ/ : 
ένα προς τῃ κεφαλή, καὶ ένα πρὸς τοῖς ποσι, οπου 
Ῥ 1 ” Ἆ . -) ” κ / ' ο ρω ” 

133 εκειτο τὸ σωμα του {Πσου. Καὶ λέγουσω αυτη επεῖ- 
ὰ ’ ’ η. α / η] ” ο - ζ ΄ 

νο φυναέ τέ κλαίεις: λέγει αυτοις' οτι Ἴβθαν τον κυ- 

πο πῷ µνημείῳ, 

() ἔδραμε. ΑΊ. 56. ὅδ. Μι. Υ. (ο]εί. 

προΐλαδε, Μί.5. (8) πρὸς. 68. (5)Ξ- 
Μι. ἆ. Ῥοδί ὀθόνια Ῥοπιπέ Α. 995. 
Ἐν. 44. Μι. 5. Νγςς. || -ἵ- μένα. 935. 

Ἐν. 44. Μι. ο. 8]αν. ὃ. (1) 46. 

καὶ. 99. Άγια. νοτο. οὖν καὶ. Β1) αρ. 

ΜΗΙ. Τ,. αἱ. 9. 
Β]αν. εχο. 1. 8. (6) -- 8Υγ. Ῥοής. 
Ρ. νετο. ἐε, Ὑιῖς. νενοῃ. Ρθῦπ. 

έο55. ἐΠΙε αἴέιδ., Ὀτῖκ. Μπα. σαί. (1) εἷ- 
Σον καὶ ἐπίστευσαν. 61. ἵπ πι. 69. 124. 
ἔπίσσευσιν] οὐκ 

(αι) ΑΒΡΕΙΙΜ. 1. 10. 96. δτ. 12τ. 

(1) - μόνα. Μι. Ὦ. 

ἐπίστευσεν. Ὦ. 5γ. 

145. Ἐν. 1. 94. 81. 94. Μι. ρ. 9. 1933 

αἱ. 8. Νγθε. βεγογ, ΟἨΤΥς. ἵπ Μί. ὃ 

οσᾶᾱ, (η) Ξ: Α. 8Υν. Ῥοτςς, Α;Γ. 
ῬαΠ14, νεγοπ. νετςο. οοἱϱ.οοτῦ. Απία 
κλαίονσα ροπυηπέ Ρ1,. 1. Μι, 15. βΙαν. 

γρ. οαπί. Ὀτίχ. σετ. Φαΐέ. Μπι. 
{089, ππατέ, ΝΥ58, ΟΥΓ. ΑΠΙΡΥ. ἔξω σφοῦ 
μνημείου κλαίουσα, Αγια. (ο) Ξ Ώ 

Στ. | Ξ- ἓν λενοῖ. Μί. Ύ. Ἅᾖ{(ϱ) ἔμ- 

καν. 9. Ἐά. Ῥαις. Ρ. (4) -- σίνα ζη. 

τος; Ἑ. 09. Ἐν. 90. Μι. Β. 19. 8Ιαν, 
1. 9. γυ]ς. εαπί, εο1ῦ. Μπι, σουπι, | 

ο 1 2 
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ὂν 

θ1ὸν "μου, καὶ οὐκ οἴδω, ποῦ ἔθηκαν αὐτόν, Ἵ Ταῦτα 14 

0ΑΡ. ΧΧ. 

εἰποῦσα, ἑστράφη εἰς σὰ ὐπίσω, καὶ ϱεωρεῖ σὸν {ήσουν 

εστώτα, καὶ οὐκ ᾖδει, ὁ ὅτι ἵ Ἡ ησοῦς ἐστι. Λέγει αὐτῆ 15 

ὸ ησοῦς" γύναι, σί κλαίεις; σίνα ζηεῖς ὁ νρ δο- 

κοῦσα ὅτι ὁ φηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ" κύριε, εἰ συ 
υ εξά “ , κ δι  ὁδ., “ . α 

εοαοστωσος αυτον ειπε Ψου που ἔθηκας αὐσὸν,' Ζ7ογω 

ο δν λ . / . ” ε// 2 ωά / κα 

ὤυτον Μι Λεγει αυτη Υ--- ο σους' µαρίω. στρα- 16 
ε ν΄ ἃ 

8 ραθθουνὶ, ο 

ἁ.. ὁ Ἰησοῦς" ΙΤ 

φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ 7 -- μα ν 

λέγεται, ὃ διδώσκαλε". Λέγει αὐτῃ 
, ϱ ο αἴ απ. λ ᾽ / ν Δ 

µή "µου ἅπτου' οὕπω γὰρ ἀναθέβηκα πβὸς τὸν πα- 
Ἡ “ 

΄μου, 
Ι 5 ας / “ λ Δ / ιο 

ονο οσοι προς τον ποτερο ου οι 

σέρα μου". πορεύου 5δε” πρὸς τοὺς ὃ ἀδελφούς”' 

ποὴ εἶπε αὐτοῖς' 

πωτέρω ὑμῶν, καὶ | 9εόν µου καὶ } εὸν ὑμῶν. ᾿Ερ- 

γεται µαρία ἡ μαγδαληνὴ ' ἀπαγγέλλουσα”' τοῖς 
ύ ” μα // κ / ο Δ . ΙΟ 

γα Άταίςο οτί έώθοκε σον Λυβίον» οι τοαυτο ειπεν 

» ”// 
αυτή. ] 

5 κὰὶ. δή Γλδν 

(9) 5 8]αν. 9. 8. | - ἀπὸ σοῦ µνη- 

µιυ. Αἴπι. 8ΥΓ. Ἠετος. 8]αν. 9. 9. ὄ. 

Μπι. Ἠϊεν, Απιος. (8) Ξ ΑΡΡΒ. 
1. 398. 44. 91. 151. Μι. 11. Ῥτ. αίσ, 
Ῥετβ», Αγ, Οορί. Υυῖςδ. Τι. ΟΥΤ. 

σαῦτα δὲ, Ἱ. (80/)ξ ΔΡΙ.. 69. 106. 
194. 191. 151. 995. Ἑν. 6. 9δ. αἱ. 
16. ρἰυγεκγο. Μί. ΒΥ. 19. αἱ. 20. Ἐά. 

ΟΥ). (1) {ρε. Ὦ. (απ) ΑΡαΙ.. 
1. το. 106. 194. 191. 151. 918 (ο. αἱ. 
τ.) 9956. Ἐν. 6. 94. αἱ. 10. ΡΙτεδαπο: 
Μι. ΒΥ. 19. 9]. 22. Ἐά. Οὺτ. ΒΕΥεΓ, 

ἘπεορασΙ. Ἅ(ϐ0) Ξ ΒΡΗ. Μι. 15. 
(2) -- ΒΡΙ,. 989. 49. π]. 151. Μι, 
15. Ῥντ. αίτ,. Ατγ, Ῥεϊΐ5. Ρ. ΟοΡέ. 
Βα]ά. Απί1. Αυπι, β]αν. 1.9. 9. σα, 
νετοή. «018. ρα. Μπι. εοἱῦ. ορ. 
(8) ῥαβουν). 40. 69. 106. 194, ΛΙ, 
Μι. 16. 19, αἱ,.6. Ἐά. ΛΙ -αἰῑέοτς 
(0) -- κύριε. Ὦ. οπηέ. «00. ΙέΘιη γογο, 

., ”/ 

Χ αὐτὸν ἔθηκας. 

(ο) ἠ- παὶ προσέδραµεν ἄ ψασθαι οὐποῦ. 
19. 8Υτ. Ρ. ΥΓ. ΠϊεΓος, ϱᾳαῖ. Μπ. 
5εγπι. (4)Ξ ΒΡΙ, ({(6)Ξ Μι. 

Β. Ῥοεί ἅπτον ροπίΐ Β. | Οτῖς. ααἴη- 
απἰεδαέτες. | µή µου ἅπσου] μὴ οὗ 
πτόον. Οοη]εοί. Υορε]. (0 Ξ 
ΒΡΕ. εαπί, νετοἩ. Οµἱρ. Ρἱ5. (ίετ ηα- 
Ρε!) ἵτεῃ, πι». Μαχίπιας. (5) Ξ 
Α. οὖν. ὈΙ,. Μι. 16. Ῥετε. Ρ. οαηί. 
ἀλλὰ πορεύον. Οτἶᾳ6, εεπιε]. (1) µα- 

θητὰς. Με. Ἑ. Ίτεν, 8εὰ Ο5ἵς. ἀῑς. αί 
γεο. «()Ξ Ὦ. επί, Ἅ{(1ς) πορεύο- 
µαι. ΟτἱΡ. αιπαίαεν. (Εἱ5 παί τες) 
(1). ἁοπιέπωπι, οπηέ. σοἳῦ. | καὶ Φεόν 
µου Ξ . δεά τος. Οτὶρ. Τεσί. Νο- 
ναΐση, Ἠαγ. Αϊ, α) ἀγγέλ- 

λουσα. ΑΒ. ἀναγγέλλ., Ἐ{α. αἱ. 9. Εά. 
(ᾳ). ἑωράκαμεν, Ἀ. 38. ἰώρακα. Ῥ. 
Οορί. 21. Υυ]δ. νετς. «οςῦ. ρεγπι. 
Μπι, σαί., πιαΓί, Γ0586. (ο) καὶ ἅ 
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. όά - , ΄ ] . ν 

Οὗὔσις Β -- οὖν" ή 7 ἡμέρω ἐκείνη τη κια | Ί6 ν΄ οψμιας τη Ίμερο {ή τη 0 
» ” 3 ” / 

α σῶν σαξξότων, καὶ τῶν αυρῶν Ζεπλεισμένων, όπου 

0ΑΡ, ΧχΧ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. 

ηι 9 θ ο / / ὃ ν λ ας .” 

σαν οἱ ϱαύθηται ΄-- συηγμµενο Οιῶ τον ῴοουον τῶν 
κος / ιο ε.α Ὁ ” Νο) ] Ν / λ / 

ουδαίων, ἠλθεν ο Ἴσους, κ εστη εἰς το ΜΕσον, Λα λε- 
ον Ἐν 4 ς ” 

εἰρηνη υ0. 
πσισα Ν τω κν ΝΔ Ν ς οι 3 / 5. 

τοις τας χείρας δχοαι την .... αυτου. ρρ όρη ουν 

{. 9 ”ω ν μὴ Δ 2/ » 

20 ει αυτοις Καὶ τοῦτο εἰπὼν, Έδειξεν οαὐ- 

ὃ 

ἳ 31 οἱ ου ἰδόντες σον Αύριον. Είπεν ἵ οὖν' ́ αὐυτοῖς Ἡ 

ΑΛΑ πάλη’ μαμα ὑμῖν) καθὼς ἀπέσταλκέ ή ὁ πα- 

Καὶ τοῦτο εἶπὼν, ἐνεφύ- 
/ 

"Αν 
3 ” 3 

αυτοις' αγ 

92 τηρ, Μογὼ 
- ΔΝ / 2 ρω / ” α/ 

8 σησε7, καὶ λέγει αὐτοῖς' λάξετε πνεῦμα ἅγιου. 

Σπέρπω” ὑριᾶς. 

3 ” Ν ϱ / Ζ 3 “/ 

σωων αῴφητε τας αἁμαρτίας, ” οὐ ἀφίενται 
αυ. / ” Ν ον «Αν; -” η. 

24 των κροτήτευ πεκροτηντα!. Θωμιᾶς δε, έις ε των δώ- 
ὃ ς νι / ι διὸ ᾿ να μὶ ι] 3 ο) ο. 

εΛα» 0 λεγόμενος θἱδυμος, ουκ ἦν 3 Μετ αυτων, οτε 
ιωἱ ς 2/ ιού 0 0 ο ος / 

96 ἦλθεν ὁ ἰησοῦς. Έλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ὤλλοι µαθηταί" 
ε / Ν / ε λ σα’ η) ΑΝ 4 ΄ 

ἑωρακοιμιευ τον ΛὐΡιο). ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς' ἐὼν μή δω ἐν 
τν ν ο τι ἐ ρϊς Ἰψίτο. Δ / νο 

Ἴσαις χερσιν αυτου τον 'τυπον τῶν Ίλων, καὶ {Δάλω τὸν 
, κά » Ν Ἀ “΄ ” ζω, // Ν / 

δἀλτυλόν µου εἰς τὸν "τύπον ἁτῶν ἧλων, καὶ βάλω 

Ζ 
ϱΩ.2 ἀφέωνται, 

ΦαΠίά, Ανπι ἆ{1. 855, Ρ. ως. οση{. 

ΑΠΙΡΓ, θεπαε], Ἱέοπι Οι. Οµἱς, γἱ- 
ϱ11. (αρ. (ϱ) ΑΡΙ.. 1. 194. Με. 

εἶπεν αὐσῆ, ἐμήνυσεν αὐτοὶ. ὮἙ. εαΏί. 

οο]ῦ. εἰ οπιπία φις ἀἰαῖέ εἰ, Ὀσὶκ. || 
αὐπῃ] Ξ νετοῃ. µο. Οορί.Υ πἱς. «οΏ. 

σετπι. Μπι. σαέ. πιαΓί. {0995, αὐτοις. 
69. Ἐν. 8.44. Μι.Υ. 1. (ϱ) Ξ 
ο. 98. 42. 69. 64. 69. 91. 239. α]. 8. 

Μι, ἀ. αἱ. 4. ας. πι», δὶ. 41. οἱ. 9. 
Μέ. 5. ΒΥΤ. Ῥοις. Ρ. νετο. (α) 

ΑΡΙ, ΄ ()- ΑΒΡ. 44 κ οὗ, 8ΥΥ. 
(9σε, Ρ. παθοέ ο, αδέ. ροβί ἦσαν) «αΠ{. 

νετοι σαϊ. Πατ] ὑποῖιιοῖ, νετοπ. (5) -- 
καὶ ποὺς πύδας. Β]αν. Ἱ. οἳ ο. ἔο5, 
(8) ξ- 6ορί. Αγπι, «010. καὶ εἶπεν. ΙΤ». 
Μι. 15. Οστ. Ἅᾖ{()ΞΡΙ. 68. Με. 
15. Οορε. Βαμίά, Αἴπι γυ]ς, οδηί. 

(κ) ἀποστέλλω. 

(5) -Ε 

νεις. εοἶῦ. ΟΥ5. 
11. 99,42. Μί. 15. 09Ρ. 
αὐτοῖς, Ῥ: (δἱ. β.) Ἀντ. Ρετ. Ρ. 6ορι. 

15. Όντ. 0Ἠ519. είἶαπι ἵη ΜΕ. 4 οσά ᾱ. 

(α) -- ἐκεῖ Ὦ. 8ντ. Ῥετο. Ἔ. Ατ. ρ. 
Οορίέ. (55, Ρ. παδεέ ς, αθί.) Βίαν.τ. 
οἱ εἆ. ΕΠΙΠΙ6Υ, (0) σόπον. νη. 
Ρεῖς. ρ. 9575. Ηἱ6ΓΟ8. αἱ νΙάείαγ. Ὀγ]κ. 

(ο) σόπον. Α. αἱ. 4. 8ΥΓ. υίτ. Ῥους.. 
Άγια, Ύ ἱδ. νεῖς, Υ6ΓΟΠ. ο01ῦ. οὐ]. 

Μπα, ἴο5ε. σα. Ππατί. Οτῖς, Ἠῆας, 

ΑΠΙΟΓ. | σύπον Ια1πί νοτίπηέ οἶἷει- 
ἐγίοε 5. Γογαπιίπα 5. υεδίτς ἑήα 5. [αι 
ταπι 8. Πριγαπι. (4) τῶν ποδῶν,0ο]0. 
5τ. | ἤλων αὐἀἤλωνξ- 69. Ἐν. 50. Μι, 
ψΨ. Ῥαμίά. Ῥορί πλευρὰν αὐτοῦ Ρο] 

ῬὮ. οαἨ{. 



δ18 ΕΥΑΓΤΕΛΙΟΝ:. ᾽ 6ΑΡ. ΧΧ. 

«Δ ω / » λ Δ σον οπαθ εΙΝ / 
τήν χείρα Γιου εἰς την πλευραν αυτου, ον ή πιστευσω. ΄ 

λ -” / Αδιτες 
Καὶ μεθ ἡμέρας ὀκτὼ πάλι ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐ- 96 

ος Δ -” ” / ε ” ”- 

τοῦ, αἱ 5ωμᾶς μετ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ιήσους», τῶν 
η. ο’ 

αυρῶν πεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ ειπεν’ 
ες ον Ως / ιο ” λ / 

ε{ρήνη υμω. Έμτα λέγει τῷ Φωμῷ᾿ φέρε σον δἀκτυλον 21 
α” κ θή λ ”. / . ώ Ν ”. 

σου ὧδε, καὶ δε τὰς χεῖράς µου, καὶ φερε τὴν χεῖρώ 
Ν 4 . λ / λ μ ο ή 

σου, καί βάλε εἰς ΤΊ) πλευραν μου" καί μη ΄ γμου 

ὤπιστος, ἀλλὰ πιστός. ἵ Τ᾿ Απεκρίθη 5 Τ δωμᾶς καὶ 28 

είπεν Ἡ 
᾽ . . | / 

αὐτῷ" ὁ κύριός µου καὶ | ὁ' εός µου. Λέγει 29. 
9 ”- ες, ” : ο“ ε ο . ]ς ] / ο.’ 

ουτω ο ησους" οτι ἑωρθαλας (2 Τ πεπιστευκος μα” 

/ ς λ. φΑωή τω λ / 
Χαριίοι οἱ μι έθοντες " λαΐ πιστευσαντες. 

Ν ο .. « ιά 

ΠΙολλὰ μεν οὐν καὶ ἄλλα σημεία ἐποίησεν ὁ ἰησοὺς 50 
Ώ 5 τά .... ιο κ. α΄ ὁἃ 3 3/ ασ. 

ένωπιον των µαθητῶν αὗτου, ἆ οὐκ εστι γεγεαρμενά 
» -” / ; » ν / λος 
ε) τῳ Ειξδλίῳ τουτῳ. Ὁ αυτο δὲ Ρ γέγραπτοαι να πι- 5] 

. 6 [ή4 ᾳ .] - τ ) « ΔΝ ε ον ο ” 

στευστει οτι ον (Ἴσους "εστω ο χρίστος, ο υἱ0ς του 
ή ν ΔΝ Β 2’ “3 πα ο 

9εοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωήν 3 ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι 
» 

αυτοῦ. ] 

ΕΤ καὶ, ε 1 ὁ, ΚἢΤ ωμᾶ. 4Τ ὁ. 

(ε) 1σή, Ὦ. (0ϐΞΡΟΣΡαΕ. 1. 

69. 121. Ἐν. 19535 αἱ, ο. Μι, 4.5, 
11. Εά. Ῥετς. Ρ. Βαβῖά. Αγπ 8ΙΥ. 

6, εί εἰ. Ὑυαΐς, Τι. Οι. ΟΥΡ. 

(6)Ξ ΑΒΟΡΡ.1. 069. το. 106. 194. 
191. 15Τ. 295. Ἐν. ο. 24. 40. αἱ. 16. 

Ῥ]υγεδομα. Μί. ΒΥ. 19. αἱ. 325. 4. 
οτι. (4) Ξ- Οορί. Αἰτ, Ῥετε. Ρ. 
το]εί. | -- ἔν εδ, νενς. «ο1ρ. Π]]αν, 
18. (ἱ)Ξ ΡΕ. Εν. 26. ()ΞΑ 

ΡΟΡΕαΗΠΝΙΜΕΣ. Εν. 1. 9. 9. 4. ὔ. 
0.94. 96. 40. α]. 86. Μι. ΡΥ. 19. αἱ. 

9]. Τά, Ἀντ. υίγ. Ατγ. Οορί. δαμίάἀ. 
Απ, Ατπι 8ΥΤΓ. πἱεγοδ. Βαν. Ἡ υἱ5., 
Ὠ]8, Ρ8Χ. Τι. (οχο. {ᾳ55. Μπα, πανί.) 

ΟΥτ. ΟΝσΥς, Νοπῃπ. Ώαππαςθς. ΤΜερ- 
ρῦσ]. Εαίλγπα. ΑΠὶ, Ἑρήτενα, ΟΥΡΓ. 

Άπς. Ἠϊ]ας, Ἰεο. απά, Ῥεάα. 
(1) πεσίστευκαρ: 893 αἱ. 4. (πι) -- 

µε. Οοἳρ. ϱτ.. 3Υγ. μέν. ραί- {ωδς. 

(0)5ξ 608. | αὐτοῦ ΑΡΒΚ5. 49. 9903 

αἱ. ὃ. Με. 11. Βαμίά, (85. Ρ. παθεί 

ς, αθί.) Ὀτῖκ. (ϱ) Νε, δἱ - α». 
(ϱ) -|- μένα. Απ. (4) Ξ ΑΡΙΑ, 
1. 69.19. 106. 191. 918 (οσα 194. α]. 
8.) αἱ. 10. ρ]άτεδαµε, Μί. ΒΥ. α1.91, 
Εά. Ο5:. (9). χριστὸς υἱός ἐστιν, 

Ὦ. Ῥετς. Ρ. Ατπι, «ςΠί. νεΓΟΠ. ΕΒΕϊχ. 

οοἱ 0. | ὠσοῦς Ξ- Υετς. | χρισσὸς -- 

Ίτεη. (6) -|- αἰώνιο, 03 τί νὶ- 
ἀοίπτ. Ὦ. (5ι. β.) 18. 69, 91. 194. 

101.299. Μι. 5. Βγτ. Α.γ, Ρεγε. 
Ρ. Οορι. 421. Ασπι, Βγτ. Ρ. 6, αδ. 

Βίαγ, γοη. 1. 8αχ. οωηί, νοΓο, ΕΕἱχ. 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ. 519 
ον . κε.. « ν 

1. Μετὰ ταῦτα [εῴωνέρωσεν ἔαυτον ἵ πἀλμ΄ Ἡ ὁ {- 

6ςΑΡ. ΧΧΙ. 

ο ”/ ” ων 5 Υ ” / ο” 5 

σους Ἀ τοῖς µαθηταῖς ἐπὶ τῆς αλάσσης τῆς τιθεριά- 
ὃ 9 / ν΄ 6ϱ .ν ευ μν Ὁ ) π 

Φ δος. ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ᾿Ἠσαν ὁμοῦ σίµων πέτρος καὶ 
” σφι ’ / κν λ 6 » ΔΝ 

9ωμιᾶς, ὁ λεγόμενος δίδυμος, καὶ ναθαναὴλ, ὁ ἀπὸ 
” ι] » Ν 67) ” / λ / 

πανᾶ τῆς γαλιλαίας, καὶ Υ οἱ τοῦ ζεξεδαίου, παὶ ἆλ- 
3 -» -” 9 ιο) ιό ο. ἱ 3 ο” ” 

Φλοι ἐκ τῶν μµαθητῶν αὐτοῦ δύο. Λέγει αὐτοῖς σέµιων 
γ΄ . ε αν ς ’ / 3’ κὸ Ἡδ 2 ε ιν 

πετρος' υπάγω ἀλιεύευ. λέγουσω αὐτῷ' ἐρχόμεθα καὶ 
ϱ ἃ ρω / Ζ ον θ 1“ λ Αν ώ 5 . [ορ 

ἡμεῖς σὺν σοι. ” ἐζῆλθον, καὶ 3 Ἰνέθησαν" εἰς τὸ πλοῖον 
Ῥ Αν κ 5 » , ω Ν΄ ο ώ 9ν/ 

Ξξ ευθυς, καὶ ἐν ἐκενῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν 
/, λ “/ 1/ / ” ϱ// ” 

4 Πρωϊας δὲ 5 ήδη ἆ γενομένης, ἔστη 3 -- ὁ' ἰησοῦς 
ο ος Αγ Ἆ ας δω 2 7 ξ/ὃ / ε κ 
{ ἆφο εἰς τον αἰγιαλόν' οὗ μέντοι ἕ ἤδεισαν οἱ μιαθηταὶ, 

ο ϱ 3 ”. 5 / δα | Ἔ 2 ” ς 5 ο / 

{Φ ὃτι Ἰησοῦς ἐστι, Λέεγει ἃ οὖν αὐτοῖς ὁ {ησοῦς' παιδία, 
. το ”/ 3 / 2 ”. / ε 

6 μή τι προσφᾶγιον ἐχετε; ἀπεπρίθησαν αὐτῷ οὐ. Ὁ 
Ν ιά μ) ” . / ν ο» Ν λ / .] / ά 

ὃξ εἶπεν αὐτοῖς.ὶ (άλετε εἰς τὼ δεξιὼ µερη τοῦ πλοίου 

/ 

: 3 ογεθήσαν. 

ροτπι. ραί. ΟΥ. (αοί οπής) 

Οὔνγς. (εέΐαπα αρ. ΜΙ.) Νοππ. Ττεῃ. 
Ἐαυδίίῃ. αασάεπόέ. ( -- α. 42. 

61. 106. αἱ. 10. Με, ρ. 19. αἱ. 4. 
Εναησε]δίατία, Ῥεχ5. Ρ. Βαν. 1. 95. 
δ. ΟΥ. (οίἵατι ἵπ Μι, 4 οοςᾱ.) 
Απίς ἐφανέρωσεν ροηιπί Ὦ. 905. Ατπη. 
Βίαν. 9. «αηέ, Ῥοςί ἰησοῦς, 69. (α)Ξ 

Ὀ. 51. Μι. 19. Ῥοε. ῥ. εἈΠέ. ΟΗΥΨ5. 
(α) Ξ Εά. Ἀαχ. Ὑμ]ς. 19. {058. 
6ΙΠΠΙ6Γ. Απσ. Ἰοδέ σιθεριάδος Ροπ]έ 
σεται. || -ἵ- αὐτοῦ. Ώα. 11. 64. 121. 
α]. 10. Μι. 5. π. 11. ντ. Ἐετε. 

Ρ. Αγ. ΒαΏὶά, Βαν. ΟΠ1Π65. «.Πί. 
νόοτοΠ. νετο. Ὀτῖκ. εοἱῦ, 5εγια. | -ἷ- 

αὐτοῦ ἔγερθεὶς ὃν νεκρῶν. 10. 61. 69. 

(06. 194. 935. αἱ. 9, Με. Ἱς. ρ. π. 
Ἐναηρε]ρίατία, 8]αν. της. (εχο. 9.) 
οί εἰ. () υἱδ. Ὁ. 151. αἱ. δ. Με. 

Ὦ, {. Γά. οἳ υἱοὶ. Ο. αἱ. 3. (Υ εις.) 

(2) καὶ Ίξηλθον 9. ὀζηλθον οὖν. ΛΑΙ.Ρ. 

8ἱ, 15, Μι. 3, 8]. 6.΄ 8γτ. ΑΕ, ΥΓ. 

Ρ. ο. ἂαδί, Οορί. ΑΠ. Ὑυς. νετοπ. 
Ῥηῖχ. οο]Ὀ. 05, δετπι. σα. πι. 

πιατί. (α) ΑΒΟΡΕαΗΚΙΙΕ»Σ, 

Ἐν. 2. 94. 90. αἱ. 56. Μι. ΒΥ. αἱ. 
11. Σά. δ]αν. Ίπῃ. εἆ, (8Ι8ν. 9. 9. 
υέτες.) (09)Ξ Β6Ρ1,. 8υτ. Ῥεγςς, 
Ατ. Ῥ. Οορί. βαλμά. Πί, Άτπε, 
Ιαν. 2. (η αἰῑῖς Ἰοεπι ταυίαθ) γπ]ς. 
1. () Ξ 69. 124. 930. Εν. 1. 
8|. 9. Μι. ο. Χ. ΑΙΠΙ. δ]αν. (οχο. Ἱ. 

ααὶ Ἱαῦοδέ εὐθὺ) Νυὶς. νοιο. {ρ8. 
Μπι. εοΙῦ. (4) γινοµένης. ΑΟΙ,. 9ἱ. 
αἱ. 2. Ἐὰ. (ο) Ξ- ΑΡΟΡΡ. αἱ. 

9. Ῥ]άγεςτε. Μι. Ἱ. η. Γ. ( ΑΟ 
ΡΙ.Μ. 99. ΦΙ. Ἡν. 24. 51. αἰ. 4. Μι. 
Ὦ. ο. Οτὶρ. 0ΥΓ. (6) ἔγνωσα». 1. 

99. 101. Υυὶρδ. νετοῃ. Ρτὶχ. οο]ῦ. 
ἔοῦ», Μπι, σα. 6ετπ, πιαγέ, ΟΥ:, 

(11) 106. Ἐν. 24. α]. 6. Μι. Ε. 1. κ. 

Ἐ. Ῥετ», Ρ. Οορί. ΑΓπι, β]αν. 9. 9. 
γεΓο. (4) βάλλετε. 191. αἰ. 2. Μι. 
19. Γά. 



20 ΕΧΑΓΓΕΛΙΟΝ το. ασα 
κ δα . ο :Ἡ κ ζρ πα να ΤΗ, ”/ 

το 9ἱΑτυον, καί ευρησετε. έοαλον ουν» κά ου επι 
ο κκ ” πε Ψ ΣΤΑ ” 4, Μο ο ’ 

αυτο ἐλκυσαι ᾿σχυσαν απο του πλήθους των {χθύων. 
.” ιπ 2 ρω εἰ ” ε τω « . . 

Λέφει οὖν ὁ μαθητής ἐπεῖος, ὃν ἠγάπα ὁ ἠσοῦς, τῷ 7 
; / / .’ / | μ... 

πέτρῳ' ὂ λύριὸς έστι Ὁ, σων ουν πετρος ἀπούσας 
ο ε Λη 2 λ 2 / ' . ο ο ον 
ὅτι ὁ κύριός ἐστι τον ἐπενδύτην διεζώσωτο" ἦν γὰρ 

/ , Χ » 

γυμνός' καὶ Ἡ έθαλεν ἔαυτον΄ εἰς σὴν άλασσων. Οἱ 8 
/ Ν »  Ὁν πι ομ Ὁ δὲ ὤλλοι μιαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, (οὐ γὰρ ἤσαν 
ος νο τὰ ω 2 κ εν αν ϱ πώ λ. ὢ ἠό, 

Μαλβαν ωπο της ης» ἀλλ. ως αποπΊχων ' διακοσίων) ι 
, ν 8’ .- / ε ας ον τὰ ο α΄ 

σύροντες το θιχτυον τῶν χθυων. (ς οὖν ἀπέβησαν εές 9 
κ / 2 β ο κ  ψ Γ/’ . 5 αλλη 

τήν ΥΊ»» (λεπουσω ονύρωλιον Ἠ χείμενην καὶ ὀψάριον 
4 ”/ δε 5». ” ά 

ἐπιχείμενον, καὶ ὥρτον Λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς' ἐνέγ- 10 

4 ᾿Ανέρη | 
/ / Ξ 6, Δ δ/ Τ το. ” » 

σέμων πετθοςν 004 εἰλλυσε το Ο/κτυον Ἰ" επι της γῆς, 

.- 9 ι] .- 2 4 ο 3 / ο κ. 

νωτε ἀπὸ τὼν ὀψαρίων, ὢν επιάσωτε νῦν. 

. Ν η / / ε λ ι . ν 

ῴεστον χθύων ΜΕγαλων ἔκωτον πεντηκοτατριων" καὶ 
/ 2/ 2 2 / ΔΝ / / .. 

σοσουτων οντων» ουκ ἐσχέσθη σὸ δίκσυον. Λεγει αυ- 12 
ω ο λος Δευ ε] /  ὃ Ν Ν " ψ 

σοις ο ιήσους έυτε» αριστήσωτε. ουδείς δὲ έτολκα 
5 ο πο αμ ὼώ νο μα Ἄ / ιο 2Ν/ 6/ 

σων μιαθητων εξετάσαι αυτον συ τίς εἰ 5 εἰδότες, οτι 

γ--ὦ 

ς / εν ” 

ὁ κύριός ἔστω. Έρχεται ἵ Ἡ ὁ Μησοῦς» καὶ λαμβάνει τὸν 
./ π Ν διὸ “”/ 2 ” λ λ 3 ” « , 

ΦΘΤΟ); οι οιοώωσι αυτοίς χα το ὀψάριον Ο(40ίώς. 

. 1 οὖν. 

() -- Βἱπεγιπέ ε’βο εἰ: ργώεερίου» 

Φε) ἰοίαπι ποοίεπι ἰαὐογαπίεο πῖί οε- 

Ρἰπιικ: ἵπ υεγῦο αιμίεηι ἔιμο ἴαπαῦο 

(ηπἑέῤεπιμς) τγείο. ἆγίι. δετπι. Ἀίπα, 

ΘΠ1ΠΠΘΥ. ΟΥ5. (!) ἴσχυον. ΒΡ1.. 1. 

194. αἱ. 4. ἴσχυσεν. 69. (πι)-{Γ ἡμῶν, 

ΑΟΙΠΡ. 49. 18. Μι. 6. ἐπὶ σὺν γῶν, 
ΡΕ. 1. 98. 69. 194. αἰ. 9. Με, χ. 
(ϱ) -- ΟΓΑ. μέ νἰάείαν. Ηϊοτοῃ. ο 
ἀἰκαριἱ8, επηέ. νοχο, Ὀσίχ. ἀἰεοεπίδιη, 
νετοᾳ. «ἰδουπιδεπίίωπι, Ὑπὶς. εοἱυ. 
εοτΏ. 6ουπι, {089, Μιη, δαί. ποτί, 

Ῥ. Ἀγγ. Ρος. ρ. ἆί1.σαπέ, (η) ἅλα- 
φο Ὦ Χ ἤλλατο 1) πηὶρὲί δε εἰ «αἰέυέὲ, 

σαπί. (ο) ώὦ. (ὀκτακοσίων) Οορ4. 
υἱσίπ/[{, νετο, απ γ]άείαι, (ϱ) Ξ 
ο]οί. »αιομένην. ΝΕΥΟΠ. νοτς, «οἱ. 
εοτὺ.  (α) ἔνέθμ. .. 1. ΟΥ. -Ι- οὖν. 
Ῥ.]. 22. 91. Μι. 6. 8γύ. υίγ. Ατὶ, 

Οορί. -- σότε, ο», (18) εἰς σὴν γην. 

( Ξ 8ΒΟΡΙ. 1. 89. 91. 181. οἱ. 9. 
Με. ᾱ, 5. 11. 19. Ῥετα. Ρ. δαμίᾶ, 
Άγπι, 8]αν. 2. οΒπηέ. νθγο, γοΓρη. 
{058. δ8έ. ΟΥΤ, δὲ. 5ΥΓ. Καὶ ἔρχεσαι, 
Βατῦου. 1. πα]. σογιι. πι, πιανί, 
(4) εὐχιαρισσήσως ἔδωκεν, 1). (5ἱο ἔειςα 
Μὲ. β.) 8γν. Ἠἱεγοβ. δί (βογναίρ καὶ) 
εαηί, Ὀσίχ, δευπα. πι 



18 βόσκε τὼ Ἀπρόθατώ 

0ΑΡ. ΧΧΙ.ε᾽ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ. δ2] 

14 Τοῦτο Ίδη ρίτον [. ἐφανερώθη΄ Υ ὁ {ησοῦς' τοῖς µμαθη- 

υ σαῖς ᾗ-- αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.] 
.. 

Ἰ αι -δ,  πς 3 / 
ο Ὅτε οὖν ρίστησαν, λέγει τῷ σίµωνι πἔτρῳ 3 ὁ νη- 

ο ερ, ο .». ο  δἱ ο ο τὰς. 
σους σίρων . ιῶνουν ἄγαπῶς ὧε “πλείον τουτων .΄ λέ- 
τι η «ῳ κι ιό ο 0 Ας στο 
γει αυτῷ' νέν Ἠυύρίεν ἆ σὺ οίδαως, ὁτι Φιλῶ σε, λέγει 
ιν ’ Ν ΄ αν. ανν [ 

16 αὐτῷ :' βόσκε τὼ ἵ ἀρνίω” µου. Λέγει αὐτῷ ἔ πάλιν’ 
Ἀ δεύ ΑΛΦΑ ατα θωζοἩ ως / 9. ναί 

οευτερον’. σίρνων (ῶνα, ογαπας ες. λεγειαυτω” νο» 
Φ, Νο ο ” /. ο Ἱ. , Ν 

ο Αυξιε συ οίδας., οτι ιλω σε. λεγεί αυτω "' ποιµαινετοα 
| ϊς. « 6, / “ ἔ Λέ ι] ” Ἆ η. ο η 2 ” 

17 προ οσα. Φου. Σε αυτ σο 7ΘΗΤΟΝ σερ ων [1 

λ λα, / οἱ ἱ 2 Αη κο 2 ο ιο Μα ν΄ Ὁν 7 
Φφιλεῖς µε; ελυπήθη ὁ πέτρος, οτι είπεν αὐτῷ τὸ τρίτον". 

” Ν ον . ’ Ν 1) ο 

Φιλεῖς µε; καὶ εἶπεν αὐτῷ αὐριε 1 σὺ πάντα οἶδας" 
Χ / “/ ο» λα 3 , 1Η: ϱ 9 ” αν 

συ γωὠσκείς, Οτι Φίλω σε. λεγει αυτῳ ''ο Ἴήσους 

(ου. ᾽Αμὴῆν ἀμὴν λέγω σοι’ 
ολο. ΑΣ {7 .ο/ λ Δ / 
οτε Ἱς νεωτεθὂς» ἐζώννυες σεαυτονφ Λα περιεποτείς» 

0 ”/ ηα Ν Γ 5 ὦ 9 ω -7 
ὅπου Ίθελες' οταν δὲ Υηράσης» ἐκτενεῖς τὼς γχεῖράς σου, 

Ν / / /“/ ΔΝ / ”“ 6 3 ’ 

καὶ Ρ ἄλλος σε ζώσει, καὶ Ἱοΐσε ὅπου οὐ θέλεις. 

(κ) ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν. 11. Ἐναησε]Ιξία- 
τἷα. Ῥείβ. Ῥ.. Υετοῃ. γετςο. «015. δαί. 
(1) Ξ 8. οογΌ. Μπι. Ῥοδί μµαθηταῖς 
Ροπί: 1, | Ξξ ὑ. ΒοῦΡ. (6 ΑΒ 
Οἱ. 1. 98. 58. 161. Οορί. Αν γρ. 
τις, νους. σοἳῦ. πιατί. (α) -- 8, 86. 

80984, Μι. 5,Χ. µ. 19. ΙΤ γυ]ς. 
τὸ, Λιρ. Ῥοεί λέγει ροπυπέ Ὦ. οαπί. 
νετςο. «οἱ Ὁ. {ο], (0) Ἰωάνου 5. ζωάν- 
νου. ΒΟΧΡΙ,, Οορί. δαμίά. Υπἱς. Τί. 
Ίοπῃ.. Πες, Απιος, ἰωανᾶ. 91. Ἐά. 
Βατ ὅοπα, οο)ὺ. (ο) 5- Οο1ϱ. σγ. νε- 
ζΟΠ.Νετο. οοἳϱ. οοτΏ. (ΟΥΡΥ. Απιῦς,) 
| οἴιδ φιαι ἐ9ίοῦ, οαπ{ί.  (ἆ)Ξτνετο. 
οίἶίαπι νε. 160. (ε) -ἰ- ὁ ἠησοῦ». Ὁ. 

ΘΥΓ. Ῥεῖς. Ῥ. οβηί. οσα. ΜΙΠ. 

(8) «σρίθατα. Ὦ. Ἐν. 96. 8Ιαν. 9. 
νετο, νεζοῃ., σοἳ 0. ΟΗ1Υς. είῖαπι Ἱπ 

Μι. ὅ, εοᾱ, (5)Ξ8 σν. εο]ϱ. Απίε 
οι, 1. 

λέγει ροπίπί Ο. Οορί, Άτπιν () Ξ 
Μι.5. Άιπι, Ὑπϊς. Τί. οχο. οο]0. | 
-ἰ- ὃ πύριο. Ὦ. οαπί. Ἅ({(ἳ) --- ὁ ἰησοῦς. 

918 (ουπι 194. 219.) Μι. Β. σ. | -ἷ- 
εἰ ἄγαπᾶᾷς µε καὶ Φφιλεῖ µε. 8ΥΥ. Ρ. 

(1) προθάσια. Οπἱάαπι αρ. ΤΠεορµαῃ. 
οθΓᾶπῃ, ουἱομίας, ΥΘΤΟΠ. ἀρνία. «69. 
Ἐν. 96. γυῖρ. δογπι. {ωδ. πιητί, 

(1) πάντα σὺ. Β0ΤΏ. οαπέ. νουχς, «00. 
οἱ. Απιζς. (αι) -- Ὀ.1. 99, 190. 
Οορί. 8ίαν. 3. 3. γυῖς. Τί. (οχο. 
Ῥεῖπ. πιατί. Γ059.) {(πΠ) αροθάσια,. Α 
Ο. ἁρνία. σα{. Μπι. 6ΠΠςΘΤ, (ο) ὅτι. 
Ο. ὅτι ἕως. Αγ (ρ) ἄλλοι σε ζώσου- 

σιν. Ὦ. Ἱ. Ατιι 9ΥΥ, ρ. ἵῃ πι. οςη{. 

ΟΥτ. ΟΠ18. δἰῖαπα ἵπ ΜΙ, ὃ εοᾷᾱ. 
(ᾳ) ἄπιάφουσί σε. Ὦ. οπΏέ. ὠποίσουσί σε. 
1. ΥΓ. ρ. ἵπ πα, ΟΥ, οἴσουσιν ΑΤΥΠΗ. 
Ο0119Υ9.. ἄξονσιν. ΟΗΤΥΕ. ἵη ΜΙ!, α. φ, 

2ἩΜ 



δ99 ΤΙ ΣΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  οδρ,ακί. 
Τοῦτο δὲ εἶπεν σηµαίνων, ποίῳ ανάτῳ δοξάσει τὸν 9εόν.. 19. 

οι) τοῦτο εἰπὼν, λέγει αὐτῷ ᾽ ἀκολούθει | πα Ἔπιστμα 90 

φεὶς " ον θε ὁ πέτρος βλέ έπει σὸν μαθητὴν, ἕ ὃν ἠγάπα 

ὸ Μόρῦρ, ἀχολουβοδιτά, -ὁ ος χὶ ἀνέπεσεν ἔν τῷ δείσνῳ 

ἐπὶ τὸ στῇθος αὐτοῦ, καὶ εὖπε᾽ κύριε, σίς ἐστω ὁ ορ. 

ὀμδαύς σε; Τοῦτον ἳ ἰδὼν ὁ 0 όσες, λέφει τῷ Ἰησοῦ υκύ- 21 

618) οὗτος Ἂ σέ; 2 Λέφει αὐτῷ ὁ ἰησους" εὰν αὐτὸν θέλω 29: 

α έως έρχομαι, οἱ ᾖ ο5 σὺ ἀπολούθει 

Εξζηλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος. εἰς τοὺς τὦδελ- 93 

/ ε νο / ᾿ 

ενειν 9 σί πόος σε 

/”“ 

μοι. 
λ ϱ κ λ 9 υ 2᾿ δι 

φοὺς, 2 ὅτι ὁ µαβητῆς ἐκεῖνος οὐμ ἀποθνήσκει. καὶ οὖκ 
ντ τι 

νεὼν είπεν 
9 Ἡ / 7” ϱ/ ”/ ο / ”, /“”/” 

αὐτὸν »έλω μένει» εως ἔρχομαι "τι πρὸς σε: 
ε 4 ἳ ε -” ω -ἳ 'ὰ.. 

ἐστιν ὁ µιαθητὴς, ὁ μαρτυρῶν. πεβὶ ἀφούτων, 3 
’ ια. ῥα Ν 6 / 4. ΑΦ. τα. «ης 4. 

γράφας ταῦτα" καὶ υδαμον οτι - ο µαρ- 

6 Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα 

3 1 ες} - ϱ ) κ 

Άωυτῷ ὁ {ησοῦς) οτι οὐκ αποθνήσκει ἀλλ" 

Οὗτός οι | 
ας, 

λοιί 

’ , ” α 6 / 

τυρία αυτου. Νπολλὼν όσα” 96 

Χ ο 
Ο9) σύ µοι ἀκολούθει, 

Άτπι, ομηί, (4)Ξ69. ΒΥΓ. Ῥετε. ρ. 
γυ]ρ.παξ. γετο. ΟΠΥ5. είῖαπι ἵπ ΜΗ. 
ὃ «04. αὐτὸ. Ὀ. 61. τη πι. αρ. ΜΙΙ. 

εδηέ, (0) δῖς, Υυ]ς. νετοἩ. νους, 
εοἱῦ0, ραΐ, || Ξοοτῦ.. (ο)Ξξ 1. Αγιο, 

ΝΟΠΗ. οἴσεισε. Α. 8ΥΓ. ΑΙΓ. 916. Ρ. 
49. βίαν. 9. ὃ. νετο. οο]Ρ. 900. 
οπππεγ. (τ)Ξ ΑΒΟ ιἱ νἰἀείας, 69. 

Ὦ6ἵ». Ῥ. Άτπι, υΐςδ. νετοη. εο1ὺ. 

ΦεΓΠ1. ᾳαί. Μπι. τΠΧΓέ, οὖν. 89. ΟΙΥΥ5. 
οίίαπι ἵη Μί, ὅ «ο. Εἰ, νεΓς. εογῦ.. γετο. ΟΠΓΥΕ. ἵπ Μι. ὅ «οἆ4. | σίτ) 
{058. (6) -ἰ- οὖν. ΒΗΓ. 38. Οορί. ο. (ἀ) σούτου. 03. 13. Μι, Ἰ. 10. 
ΆΥτ, Ῥ. ο. αδί. Ὑπ]ς. οαΠί. νετοη. Σε. Ῥ. . ἄε «Τεσα, νετο. (6) ὁ 

Ῥνΐχ. οοἱρ. οοτΏ. {οδ. ΑΠ. Οτὶς. καὶ. 4. 39. 69. 124. Οορέ. Ατιι, δΥς, - 

Οὐτ. ΄ Ἅ{(ἲ) -- οὕτως. Ώ. Ιδἱειηιυοῖο μ.ο. αδί, «010. μαὶ ὁ. ΒΥΕ. οππί. νο- 
σίο ΠΙάΠΕΓΕΑ ζαΠέ. 

ΠΙάΠΕΥΕΒ. ΏΕΓΊΙΑΠΛΕΤΕΡ. πιαπεγε, Υ μἱς. 

τοτοπ. οο]Ρ. δαί. ΡεΓπι. {05. πιαγί. 
Μπι. Απιογ, Ἱεπι ΆΑτπι οὐ {. «σπ- 

βίαηέ, 1Π Ἰπ. δὲ δίο εἰο. Ύμ]ςδ. 15. 

εοτ0. {(4)Ξ950 (κ)}ΑΡΡ, 1. 
γυ]ς. Ἡ. (εχο. ΡΗ1Χ.) ΟΦ. ΩΥΓ. 
ΟἨΓΥ5. είίαπι ἵη Μέ, ὅ εοάᾱ. σος 
8. αρ. ἸΝοίσί, Μί. Υ. Οτ]ς. σος 
ΟΙγγε. ἵπ Μί.μ. φ.Ί. Πιςγ, Ἰμοῦτος ὅ- 

λόγος. ΒΕ. 1. εαηί. νεο. νοῦς. θγῖχς 

οο)ὺ. ΛΙ. (2) -ἷ- καὶ ἔδοξαν, Ῥν. 

Φὲο υοἷσ εµπι το- 

-. Φοίπιις, φμοᾷ εἰο. νετο. 

ΓΡΙΨΙ. η οοηΠΙΟΠ{ΑΓ, 

«63. Ομἱἆαπα οοπππα Ίος απροσθήκην. 

ες 9586 ]πάϊοαταηί, (οδίε Βο]ο]. ἵπ εοάά. 
Ἂβ, 108. 
 Βεὰ πρποβουβέ Ύετο. οπἼΠ68, Οτἰς. 

(ΟΥ. ΟΠΣ. (8) - 
4) ἃ. Ρ. 38, ττ. 108. Ἐν. 44. γε, ρ.) 

Φαν, (εχο, νε.) Οτὶς. κό Ομ σγς, 
οιἶαπα ἵπ Μι, 4 «044. 

τοῦ. [| εί φιῖς δεγἑρςὲἰ Ίιαο, φοἴπιιω; οί 

ο (ϐ οἶδα μὲν 

9. οἶδα. ΟἨΥΥ5. Ἱπ εοπιπεηίαγ, Τ/συ-. 
(ϱ) Υς. 9ὔ-- 

199. 910. αλῖε, οί ἵη Μι. ἀ. 
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5 η, : 54 ”. Ἱς Ὀι ον / : ' ῥ' Ὀ] ο) 

ο άδὰν . ιό Β ο εοιν ολλ ἓν, οὐδε 

αὐτὸν οἶμαι τὸν Ἔόσμιον Ἰχωρῆσὰι τὰ γαφόµενα (ι- 

δλία. Ἡ 9 
-Ὅ 

ον ο σλ 

ος Ντ άμλν 
(10) -ἵ- ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 16. 
αρ. Ἠοἰςί. Αν α.. ' {(ἱ) χωρήσν. 

ος θοπποῖ.. (πι) -- ΑΡΟῦ. 1. 38. 
905 Με. 1. π. Ἐά. Ἀγν. Λες, ῬουμῬ. 
Οορί. Βαλίά. Αλ. Ατιο. ΥΓ. Πἱ6Γο5, 

γιῖς. Ἡ. οκο. εοῦ. Ὀεὶκ. ΟΥ. 
εἰῖαια ἵα Μέ. ὅ εοἀἀ. (η) γατῖο 

οοᾷἴ σπα δωονἸρίίομος: Εὐαγγέλιον 

χατὰ ἰωώννην. ]. Τέλος ποῦ χατὰ ἰωάν- 

νην (ἁγίου) εὐαγγελίου. | Εὔὐαγγ. πατὰ 

Ἰωάννην ἐσελέκβη, ἄρχεται εγ7. καξὸ 

λουκῶν. 1). || Τὸ κατὰ ζωάννην ἅγιον εὖ- 

άμα ἐξιδύδη μιτὰ λ., ἔτη 5. μιτὰ 

Α.έόνου,. λ., δ. λβ. ἄπς σου χεισεῦ Ανα λή- 

αρ Ιππσσπστο ο} 

ΕΝ (3 ασ ΕΟΟ 

ῇ 
πινω ος Γεπτας 

3 / -- / 3 , 
Ψίέως, ἓν πάταω τῃ νήσῳ... ἔγράφη 

ἑλληνιςὶ εἰς ἔφεσον .. . ἐπὶ δομετιανοῦ 
- ΄ - ΄ ε 5» . -- 
βασιλίως .. . συνεγρώφη ὑπ αὐτοῦ σοῦ 
3 / «/ π. 3 ἐξ , 3 / δα ων. 

ζωάννου, ὅτε ἂν ἐν ἐξορίᾳ ἓν πώτµῳ τῇ νή- 
ε Ν ποια . ’ αν Ὅπην 

σῳ, ὑπὸ τρα(άνου που ῥασιλέως, παὶ ἴξε- 

δόθη ἓν ἐφίσῳ διὰ γαὶ.ν σοῦ ξενοδόχου τῶν 

ὦποςόλ ετὰ λβ. λβόνευε σῆς ποῦ κΕι- 

ςοῦ δε θὰ ο ων (ὅτι ἀπὸ πς ἓν 

φώσμῳ ἔξορίας ἔπανῆλβιν, ὢν ἐτῶν ϱ. 

δυἱάας.) 

βκδ.Β. ῄσι. 9. βτ.... ῥήματα ἆτλα. 5. 

ἄτλη. 5. βχ.... Ψείεις 2600,.. κι- 

φάλαια σλβ. ... πίσλους 4, ... 1 

ορόᾷες Β αμ! εδρίία 60, 

κ.» Εχει δὲ σίχους ατλ. 8. 

Γκ ο ος ΤΟΝΡΙΝΙ 

ΣΙ ΕΥΦΙΒ:ΒΙΟΛΒΡΙ ΕΤ ΑΑΤΗΟΒΙ ΤΑΥΙΟΒ 

τω, Μ.ΏΟςΟΟ.ΧΝΙΙΙ,. 



ω 
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ο. κ ντ {νο οσο ναθὸ ορτη 
ην ἐπ ' ών.  λλι Ἡ δαν ο 

ή Φ πι 
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πλ κ μώ πο ών νὰ ΑΚ 

ΑΔ λάκόνν ΜΑ Η 
Ας. Ατὶ ονὸ νλλιωφ Ἡ ο. 

«ὁ «τν ον ὁ υὐώΚ.- ταδινα τν. δν 

αφ βδά 

μα ο, Αλ «Άν Αρη ιν δν (1 νθας νά 
ο εκ. ος αν λ ή ας "φὰ σον ὃς νά 

Ελ αᾱ 

δι ον- --- «ών «ώς ήν 

Ν 
«δδά 5 κ νά μυ εν φΩλῥ ο αλλς ο εμαφΌα κ 

ιγ. Κω κ η 

ον ο δν ών εν μις ι κια, κ 

αν] ο] ἡ πα) άν Φῷ ο) εν .- φι 
αἱ. -ᾱ, . αν ᾖ. π] λὸ, ορ 
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ΡΙΕΑΣΕ ΡΟ ΝΟΤ ΚΕΜΟΝΕ 

6ΑΚΌ5 ΟΚ 955 ΕΚΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟΟΚΕΤ 

υΝΙΝΕΕΦΙΤΥ ΟΕ ΤΟΚΟΝΤΟ ΙΙΒΒΑΕΥ 

. Β10]19 Β4919. αἄατθεκ (ΝΤ) 
ακ(κ.τ.) Νονυπι Τος8ἴαπιθωῖυπι ἀτβθοςθ; 

ια θᾶ,ζ,ο. ἀτὰθβθΏ8οἩ, 1818. 

τα Βά111ο ὨΟΝΑ, 
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